
ROSTOS, OLHARES
E MEMÓRIA
Manuel de Sequeira Rodrigues                         

Montreal é uma cidade 
que, ao fi m de uma se-

mana, toda a gente julga co-
nhecer. Ao fi m de um mês até 
já parece familiar. Até que se 
lê este livro “Rostos, Olhares 
e Memória”; Manuel Carvalho 
escritor e colaborador do jornal 
“A Voz de Portugal” conta o 
que se esconde no rebuliço da 

comunidade portuguesa, que tem as suas referên-
cias históricas no Plateau de Montréal, nos cami-
nhos de ferro, agricultura e até no carteiro Silva. 
Um trabalho em colaboração com Joaquina Pires 
do grupo folclórico Cana Verde e colaboradora 
de vários projectos da comunidade.
Duvido que alguém possa ler este livro sem en-

contrar algumas surpresas!... A gente conversa, 
diverte-se, conta histórias, mas é um livro que 
faz o registo numa viagem a uma parte da his-
tória dos portugueses no Quebeque. Homens e 
mulheres que trabalharam toda a vida e alguns o 
tempo já os deixou para trás e no coração resta 
a saudade e o testemunho de generosidade. Ma-
nuel Carvalho! Imagino que escrever um livro é 
subir uma encosta difícil e olhar de lá de cima é 
fácil. Congratule-me com a iniciativa de contar 
as histórias honradas em livro.

GRELHADOS SOBRE CARVÃO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS IRO

Serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCOPara mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.68315187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI 
MONDIALE É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 LITROS

1851 Ontario E.1851 Ontario E.
514.563.1211514.563.1211

O lugar paraO lugar para
melhor vos servirmelhor vos servir

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
ANO 52 | EDIÇÃO Nº29  -  21 DE NOVEMBRO DE 2012

L C
A VOZ DE PORTUGAL

Casa De Câmbio
!! NOVO ESCRITÓRIO !!

Centro Da Cidade
2090 Rue Union

www.globex2000.ca 
514.933.2555 

Westmount
1336 Av. Greene

Laval
1545 Bl. Corbusier

Longueuil
2877 Ch. Chambly

Ville Saint-Laurent
2089 Bl. Marcel-Laurin

*Termos e condições no interior do jornal

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

illimitado
bem recheado

------------------------------------     ------------------     -----------------------------------------     ------------------     -----

QUEM É MICHAELQUEM É MICHAEL
APPLEBAUMAPPLEBAUM P4 P4 Leia a P15Leia a P15



A VOZ DE PORTUGAL  |  21 DE NOVEMBRO DE 2012  |  P. 2

CARNEIRO - Carta Dominante: O Louco, que signifi ca 
Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais 
em si. Viva o presente com confi ança! Saúde: O seu cor-
po precisa de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinhei-
ro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus 

rendimentos. Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO - Carta Dominante: 4 de Espadas, que sig-
nifi ca Inquietação, Agitação. Amor: Clima romântico e 
sentimental na relação afetiva. Saúde: Atravessa uma 
fase de nervosismo e stress. Aprenda a perdoar-se a si 
próprio! Dinheiro: Não arrisque em negócios que não 

lhe ofereçam garantias. Seja prudente. 
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS - Carta Dominante: A Estrela, que signifi ca 
Proteção, Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa 
amada. Opte por fazer aquela viagem há muito planeada. 
Que a leveza de espírito seja uma constante na sua vida! 
Saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse mais. Di-

nheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si. Números 
da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO - Carta Dominante: 2 de Copas, que 
signifi ca Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar 
e amorosa, mas seja mais compreensivo. Saúde: Po-
derá sofrer de stress. Mantenha a calma. Preocupe-se 
com aquilo que você pensa sobre si próprio, faça uma 

limpeza interior. Dinheiro: Terá de controlar esse seu instinto ma-
terialista. Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO - Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que sig-
nifi ca Sorte em movimento. Amor: Não se intrometa em 
relações alheias pois poderá ser mal interpretado. Deite 
fora tudo o que o prejudica e tudo o que está a mais den-
tro de si. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste 

campo. Dinheiro: As suas capacidades de concentração no tra-
balho poderão trazer-lhe alguns bons resultados. Números da 
Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM - Carta Dominante: Ás de Espadas, que signifi -
ca Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de 
se preocupar com as pequenas atribulações diárias. Que a 
clareza de espírito esteja sempre consigo! Saúde: Pratique 
exercício físico suave para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus 

investimentos darem frutos. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA - Carta Dominante: 4 de Ouros, que signifi ca 
Projetos. Amor: É provável que atravesse um período um 
pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não 
abuse da sua vitalidade e das suas energias pois poderá 
fi car exausto. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os co-

legas de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que 
deve saber aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO - Carta Dominante: Rainha de Ouros, que 
signifi ca Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem todos os 
momentos a dois. É através do exercício diário da bondade 
que se pode tornar uma pessoa verdadeiramente realizada! 
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física. Dinheiro: Con-

serve todos os seus bens materiais com zelo e cuidado. 
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO - Carta Dominante: A Temperança, que sig-
nifi ca Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e muito 
romântico para a sua cara-metade. Saúde: Procure não 
andar muito tenso. Aceite os erros dos outros e os seus. 
Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que 

não esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO - Carta Dominante: 8 de Paus, que sig-
nifi ca Rapidez. Amor: Se partilhar os seus problemas 
com alguém em quem confi e verá que se sentirá bem 
mais leve. Saúde: Seja paciente quando o comportamen-
to dos outros não corresponder às suas expectativas. Re-

laxe um pouco mais. Dinheiro: Período em que terá uma boa 
segurança fi nanceira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQUÁRIO - Carta Dominante: A Torre, que signifi ca 
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Organize um jantar 
para juntar os seus amigos. Nunca perca a esperança 
nas pessoas, invista nelas! Saúde: Momento calmo e 
sem preocupações. Dinheiro: Não haverá nenhuma al-

teração signifi cativa. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

PEIXES - Carta Dominante: O Eremita, que signifi ca 
Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e per-
doe o seu próximo. Só erra quem está a aprender a fazer 
as coisas da maneira certa! Saúde: Tendência para pro-
blemas de memória.

Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não 
deixar o barco afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10
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PROGRAMAÇÃO 
SEMANAL

QUARTA-FEIRA
21 DE NOVEMBRO                       
02:00  Bom Dia Portugal   
05:00  Praça da Alegria    
08:00  Jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  Iniciativa  
10:15  Portugal no Coração   
13:00  Portugal em Direto  
14:00  Ler +, Ler Melhor
14:15  O Preço Certo  
15:00  Telejornal   
16:00  De Caras  
16:30  Portugueses
 Pelo Mundo  
17:15  Nativos Digitais   
17:30  Decisão Final  
18:30  América Connection
19:00  24 Horas  
20:00  Baía das Mulheres  
20:45  Telejornal Madeira(R/)   
21:15  Telejornal - Açores(R/)   
21:45  Portugal Aqui Tão Perto
22:45  O Nosso Tempo(R/) 
23:30  Destino: Portugal
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Inesquecível
01:45  Ler +, Ler Melhor 

QUINTA-FEIRA
22 DE NOVEMBRO                       
02:00  Bom Dia Portugal   
05:00  Praça da Alegria    
08:00  Jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 JARDIM DA CELESTE  
09:30  Biosfera  
10:15  Portugal no Coração   
13:00  Portugal em Direto   
14:00  Guimarães 2012  
14:15  O Preço Certo(R/)
15:00  Telejornal   
16:00  Linha da Frente  
16:30  Há Conversa
17:30  Decisão Final  
18:30  Correspondentes
19:00  24 Horas  
20:00  Baía das Mulheres  
20:45  Telejornal Madeira(R/)   
21:15  Telejornal - Açores(R/)   
21:45  Portugal Aqui Tão Perto
22:45  Maternidade    
23:30  Tempos Modernos
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Percursos
01:30  América Connection

SEXTA-FEIRA
23 DE NOVEMBRO                       
02:00  Bom Dia Portugal   
05:00  Praça da Alegria   
08:00  Jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  Com Ciência   
10:15  Portugal no Coração   
13:00  Portugal em Direto   
14:00  Ler +, Ler Melhor
14:15  O Preço Certo
15:00  Telejornal   
16:00  Sexta às 9  
16:45  VOO DIRETO
 (A Vida a 900 à Hora)   
17:30  VIVA A MÚSICA  
18:30  Portugal Negócios 
19:00  24 Horas  
20:00  Baía das Mulheres  
20:45  Telejornal Madeira(R/)   
21:15  Telejornal - Açores(R/)   
21:45  Portugal Aqui Tão Perto
22:45  Estado de Graça  
23:30  Escape.TV - SIC  
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Sexta às 9(R/) 
01:30  Portugal Negócios(R/)
Com: João Bastos

SÁBADO
24 DE NOVEMBRO                        
02:00  África 7 Dias  
02:30  Consigo  
03:00  Bom Dia Portugal 
04:00  Zig Zag   
05:00  Quem Fala Assim    
05:30  SABORES DAS ILHAS
06:00  Biosfera  
06:45  Santos de Portugal   
 São João de Deus
07:15  Velhos Amigos  
08:00  Jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  Ingrediente Secreto  
 Espinafre
10:15  O Humor e a Cidade  
10:45  Cinco Sentidos  
12:00  Atlântida (Açores)  
13:30  EUA - 
 Califórnia Contacto 
14:00  Maternidade (R/)     
14:45  Voz do Cidadão   
15:00  Telejornal   
15:30  Futebol: 

 Benfi ca x Olhanense
17:00  Estado de Graça  
18:00  Moda Portugal  
18:30  Destino: Portugal
19:00  24 Horas  
20:00  Cenas do Casamento
20:30  Telejornal Madeira(R/)   
21:00  Telejornal - Açores(R/)   
21:30  Herman 2012  
22:45  Portugueses Pelo Mundo
 Nova Orleães
23:30  Mudar de Vida
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  EUA - 
 Califórnia Contacto
01:00  DOCUMENTÁRIO

DOMINGO
25 DE NOVEMBRO                       
02:00  Áfric@global  
02:30  Universidade Aberta  
03:00  Bom Dia Portugal
04:00  Zig Zag   
04:30  Mais Europa  
05:00  Eucaristia Dominical   
06:00  Tintim Por Tintim
06:15  Futsal
 Rio Ave x Benfi ca
08:00  Jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 JARDIM DA CELESTE  
10:00  Portugal no Coração
 Especial Sábado  
13:00  Brasil Contacto - 2012   
13:30  Tempos Modernos
14:00  Poplusa    
15:00  Telejornal   
16:00  Estado de Graça  
17:00  Trio d´Ataque   
19:00  24 Horas  
20:00  Cenas do Casamento
20:30  Telejornal Madeira(R/)   
21:00  Telejornal - Açores(R/)   
21:30  Guitarras à Portuguesa
22:30  VOO DIRETO A 
 Vida a 900 à Hora   
23:30  Moda Portugal  
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Brasil Contacto
01:00  VIVA A MÚSICA  

SEGUNDA-FEIRA
26 DE NOVEMBRO                         
02:00  Bom Dia Portugal   
05:00  Praça da Alegria    
08:00  Jornal da Tarde   
09:17  Zig Zag   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  Obra de Arte
10:13  Portugal no Coração   
13:00  Portugal em Direto   
14:00  Ler +, Ler Melhor
14:15  O Preço CertoXIII Série  
15:00  Telejornal   
16:00  Planeta Música   
17:00  EUA - Nova
 Inglaterra Contacto
17:30  Decisão Final  
18:30  Best Of Portugal
Portugal de Excelência  
19:00  24 Horas  
20:00  Baía das Mulheres  
20:45  Telejornal Madeira(R/)   
21:15  Telejornal - Açores(R/)   
21:45  Prós e Contras
23:45  O Seu Dinheiro
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Salvador  
01:00  EUA - Nova
 Inglaterra Contacto
01:30  Best Of Portugal(R/

TERÇA-FEIRA
27 DE NOVEMBRO                        
02:00  Bom Dia Portugal   
05:00  Praça da Alegria    
08:00  Jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  Consigo   
10:15  Portugal no Coração   
13:00  Portugal em Direto   
14:00  Ler +, Ler Melhor
14:15  O Preço Certo
15:00  Telejornal   
16:00  SABORES DAS ILHAS
16:30  Fado: Um Legado 
 Português para o Mundo  
17:30  Decisão Final  
18:30  Salvador  
19:00  24 Horas  
20:00  Baía das Mulheres  
20:45  Telejornal Madeira(R/)   
21:15  Telejornal - Açores(R/)   
21:45  Portugal Aqui Tão Perto
22:45  A Guerra  
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Estranha Forma de 
 Vida - Uma História da
 Música Popular
 Portuguesa
01:00  A Hora de Baco  
01:30  Capital  

AGENDA COMUNITÁRIA
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental Português de Montreal, organiza no sábado, dia 24 de Novembro, um jantar/
dançante e será animado pelo DJ Entre-Nós com Marinho e Luis de Melo. Também o Clube Orien-
tal organiza, no sábado, dia 8 de Dezembro, o seu aniversário, animado pelo conjunto Contact e, 
vindo dos Estados-Unidos, Mauricio de Morais. Para mais informações: 514-342-4373.

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS
A Associação Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima, em Laval, organiza, domingo 09 de De-
zembro, a Festa de Natal das Crianças, no Centro Comunitário, depois da missa das 11h30. Haverá 
um almoço para as crianças da nossa comunidade, catequese e familiares. Todos são bem-vindos.

RECITAL DE PIANO
O Consulado Geral de Portugal em Montreal tem a honra de convidar, a comunidade, para um Re-
cital de Piano, pelo Pianista português Pedro Burmeister, o qual terá lugar na próxima quarta feira, 
21 de Novembro de 2011 pelas 20h00, na Chapelle historique du Bon-Pasteur, 100, rue Sherbrooke 
est, Mtl, Qc. Mais informação disponível em www.ville.montreal.qc.ca/chapellebonpasteur

NATAL DAS CRIANÇAS
O Centro Comunitário do Divino Espírito Santo, organiza o Natal das Crianças, no sábado 8 de 
Dezembro às 19h00 e será animada pelo Jimmy Faria. Haverá lembranças para todas as crianças 
presentes. Para reservas: 514-353-1550, Humberto 514-793-0159 ou Amilcar 514-352-8607.
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Manuel de Sequeira Rodrigues

EDITORIAL

O IMPÉRIO AMERICANO

O país continua a dar cartas em tudo que tem 
a ver com tecnologia, universidades e em 

muitos outros domínios que só se encontram nas 
sociedades obscenamente endinheiradas, como é 
o caso dos restaurantes óptimos ou a maneira lu-
xuosa como são tratados os cães e os gatos.

Mas a chegada às capitais do Império Americano é 
uma vergonha. Washington tem taxas de homicídio 
que rivalizam com muitos países pobres do mundo. 
O aeroporto Kennedy, servido pelas desagradáveis 
companhias aéreas americanas, continua a parecer-
-se com um ninho de coelhos da selva, as ruas sujas, 
andaimes, passeios partidos. Nova Iorque tem os 
piores táxis, e os piores taxistas, do mundo. O trá-
fego fl ui como um cardume de peixes, sem regra ou 
aprumo. Uma pessoa vai do aeroporto até Manhat-
tan e, as estradas e o asfalto e as pontes são como 
algumas estradas do Iraque. Há dias fui com um 
amigo à procura de um café. Perdemo-nos. Fomos 
dar a uma zona tão degradada que, senti que estava 
no meio de ruínas urbanas de Cabul. A presidência 
Bush fechou os olhos. A América está nas mãos das 
multinacionais e os novos sinais da era Obama, com 
a dívida nacional de quase doze mil biliões de dóla-
res, só resta esperar para ver. No Império America-
no os ricos estão cada vez mais ricos e os restantes 
estão cada vez mais na mesma.  Estou a imaginar 
que os habitantes da América estão a sonhar com 
o prazer de viver em Portugal, nos passeios que se 

podem fazer a pé até à beira do mar, assim como se 
fossem criaturas que tivessem acabado de chegar de 
“Marte” onde há sempre uma criatura linda pronta a 
lavar-lhes os pés poeirentos da jornada. É uma forma 
de alimentar os sonhos dos estrangeiros e a quem não 
vive lá ou o prazer da imaginação para dar o salto 
para a emigração como aconselha o primeiro minis-
tro português Passos Coelho.

Novembro é o mês de aniversário do assassínio do 
Presidente John Kennedy e há quem aproveite para 
especular como seria hoje a América se ainda fosse 
vivo. Se Kennedy não tivesse morrido, teríamos um 
Mundo diferente e seria um Mundo melhor! Estas 
palavras refl ectem o sentimento de milhões de norte 
–americanos, especialmente os de esquerda. Diz-se 
que, na América, todas as pessoas que tinham mais 
de dez anos se recordam exactamente onde estavam 
no momento  em que ouviram a notícia. E o mesmo 
se poderá dizer de grande parte do Mundo.

As teorias de conspiração, que se seguiram foram 
muitas: foi a Mafi a, foi a alta fi nança de Wall Street, 
foi a Cia, foi Moscovo... A teoria mais popular é a 
que aponta o director do FBI da altura, Edgar Hoo-
ver. Este teria decidido derrubar Kennedy por ele se 
ter recusado a apoiar o ataque à Baía dos Porcos, em 
Cuba; pelo seu fracasso com o então líder soviético, 
Nikita Kruchtchev, na cimeira de Viena; por causa da 
questão de Berlim, por não impedir a construção do 

Muro; por retirar às companhias de petróleo impor-
tantes benefícios fi scais e pelo seu apoio à abolição 
da segregação racial.

A resistência às conclusões do inquérito governa-
mental, dirigido pelo presidente do Supremo Tribu-
nal, Earl Warren, tem a ver com muito mais do que 
provas materiais. Tem a ver com o mito e a ino-
cência perdida, com o sentimento de que, depois da 
morte de John Kennedy, a América perdeu o rumo. 

Os Kennedy levaram juventude, vigor, cultura e ri-
sos de crianças para a Casa Branca. Depois da mor-
te de Kennedy tudo começou a correr mal. Entre 
outros, houve os assassínos dos activistas dos direi-
tos dos negros Malcolm X e Martin Luther King, 
que deram azo aos piores motins urbanos do século 
XX e incentivou o aparecimento das igrejas cris-
tãs evangélicas, a guerra do Vietname intensifi cou-
-se, até fi car sem controlo, onde 50.000 mil solda-
dos americanos regressaram em sacos de plástico. 
O país desviou-se do caminho em que as pessoas 
tinham confi ança no Estado, nunca mais tendo re-
gressado ao rumo certo. 

Obama empossado para um segundo mandato 
como Presidente tem um longo caminho a percor-
rer, para conduzir a América para uma nova era de 
reformas sociais e democráticas... A juventude, cul-
tura, saúde e risos voltaram à Casa Branca.
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PAÍS NÃO ESTÁ “EM TEMPO” DE 
SUPORTAR TRANSMISSÃO DE FUTEBOL 
EM SINAL ABERTO - MIGUEL RELVAS
O ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamen-

tares afi rmou, no Parlamento, que o país não 
está “em tempo” de ter despesa com a transmissão 

dos jogos de futebol da Primeira Liga e da Liga 
dos Campeões em sinal aberto. 
Miguel Relvas, presente em audição conjunta em 

três comissões parlamentares no âmbito da discussão 
na especialidade da proposta do Orçamento do Es-
tado para 2013 (OE2013), indicou que o PS lhe fez 
chegar um requerimento no passado fi m de semana, 
perguntando “porque é que no despacho de interesse 
público [de acontecimentos de interesse nacional que 
devem ser transmitidos em sinal aberto], na área des-
portiva, não estavam os jogos da Primeira liga e os 
jogos da Taça dos campeões”. 
Por duas razões, respondeu o ministro. “A primeira 

porque entre 2004 e 2010, o futebol custou à RTP 
109 milhões de euros. Não estamos em tempo de ter 
esse tipo de despesa. O que considerei de relevan-
te interesse público é a passagem em canal aberto 
público dos jogos da seleção nacional [de futebol] 
e mesmo assim é um investimento muito signifi ca-
tivo”, afi rmou.

CDS CRITICA “SALÁRIOS
MILIONÁRIOS” NA RTP
O CDS-PP criticou hoje a política salarial na 

RTP, nomeadamente os “salários milioná-
rios” que são pagos na estação de televisão públi-
ca a “algumas estrelas que vivem muito acima das 
posses de muitos portugueses”. 
O deputado centrista Raul de Almeida começou por 

elogiar o exemplo dado pelo novo presidente do con-
selho de administração da RTP, Alberto da Ponte, que 
aceitou ser remunerado de acordo com a tabela sala-
rial dos gestores públicos, para em seguida sublinhar 
que o CDS continua a “criticar a política salarial da 
casa”. 
“Não estou a falar obviamente dos trabalhadores 

qualifi cadíssimos da redacção da RTP, estou a falar 
das ditas estrelas. Compreendo que não se pode redu-
zir salários nos termos da lei mas lanço o apelo. Fala-
mos de estrelas que vivem muito acima das possibi-

lidades dos portugueses”, afi rmou Raul de Almeida, 
durante a audição do ministro-adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares, Miguel Relvas, presente hoje em au-
dição conjunta em três comissões parlamentares no 
âmbito da discussão na especialidade da proposta do 
Orçamento do Estado para 2013. 

VENEZA A BRAÇOS COM UMA 
DAS PIORES CHEIAS DOS
ÚLTIMOS 150 ANOS

A chuva a cair com grande intensidade, aliada aos 
ventos fortes, inundou Veneza e elevou as águas 

ao seu sexto nível mais elevado desde que os registos 
começaram a ser efetuados. As inundações são comuns 
em Veneza nesta altura do ano, mas os 150 centímetros 
a que a água se elevou este domingo representam a sex-
ta marca mais elevada desde 1872. Segundo a agência 
de notícias italiana ANSA, as fortes chuvas, que deixa-
ram 70% da superfície da cidade de Veneza debaixo de 
água, estão a afetar toda a região norte e centro de Itália, 
obrigando à evacuação de cerca de 200 pessoas.

ESTADOS UNIDOS: TRÊS LUSO-AMERICANOS 
ELEITOS PARA O CONGRESSO DOS E-U
A 7 de novembro, dois congressistas luso-ame-

ricanos foram reeleitos e um terceiro conse-
guiu a primeira eleição. O democrata Jim Costa 
e o republicano Devin Nunes regressão assim ao 
Capitólio. Para o republicano David Valadão será 
a estreia na política de Washington.
Na noite eleitoral de 7 de novembro, os candidatos de 

origem portuguesa alcançaram vitórias nas principais 
corridas. Numa das eleições mais difíceis, no Distrito 
16 da Califórnia, o democrata Jim Costa conseguiu uma 
vitória com 54,5 por cento dos votos, contra 45,5 por 
cento do seu adversário republicano. Jim Costa con-
seguiu a reeleição em novembro de 2010 com grande 
difi culdade, e até 2012 co-presidiu ao grupo (Caucus) 
luso-americano no Congresso juntamente com o demo-
crata Dennis Cardoza, também da Califórnia, que en-
tretanto abandonou a política. Mais fácil era a corrida 
do republicano Devin Nunes, que conseguiu mais de 
63 por cento dos votos no Distrito 22 da Califórnia. E 
com perto de 60 por cento dos votos contados, foi de-
clarada a vitória no Distrito 21 do mesmo Estado para 
o também luso-americano David Valadao, um jovem 
republicano que irá assim estrear-se na política de Wa-
shington no próximo Congresso. O jornal local Visalia 
Times-Delta noticiou que Nunes doou parte dos fundos 
da sua campanha para Valadao, mas também para o ad-

versário Costa, com quem se desentendeu publicamente 
em 2010, tendo-se mesmo mantido afastado do «Cau-
cus» luso-americano que o democrata dirigiu com Car-
doza. O grupo integra congressistas luso-americanos e 
de comunidades onde os portugueses têm peso, como 
Rhode Island, Massachusetts, Nova Jérsia, Califórnia 
ou até Havai. A decisão dos democratas Dennis Car-
doza e Barney Frank de não se recandidatarem a luga-
res no Congresso este ano causaram duas “baixas” no 
grupo de legisladores. Em Nova Iorque, o republicano 
Jack Martins, ex-presidente da câmara de Mineola que 
em 2010 se tornou no primeiro luso-americano a che-
gar ao Senado estatal na história recenteconseguiu um 
segundo mandato. Em Rhode Island, a presidente luso-
-americana do Senado, a democrata Teresa Paiva-Weed, 
reelegeu-se, assim como o também democrata Daniel 
da Ponte. No Estado do Massachusetts, o senador luso-
-americano democrata Marc Pacheco conseguiu uma 
reeleição fácil, enquanto António Cabral se mantém 
no Congresso estadual. Em Connecticut, a republicana 
Rosa Rebimbas e o democrata Rick Lopes também fo-
ram reeleitos para o Congresso estadual. Em Newark, 
Nova Jersey, emblemática comunidade portuguesa nos 
Estados Unidos, Armando Fontoura alcançou o oitavo 
mandato como xerife do condado de Essex, batendo o 
republicano Orlando Mendez. 

QUEM É MICHAEL
APPLEBAUM?

Michael Applebaum é o novo presidente da 
câmara municipal de Montreal por interim. 

A sua candidatura foi aceite por uma pequena 
maioria, depois do voto dos membros do concelho 
municipal.
Mas quem é ele? Nasceu a 10 de Fevereiro 1963. 

Foi agente imobiliário e eleito como conselheiro mu-
nicipal, pela primeira vez em 1994. Foi em Janeiro 
2002, que ele vem a ser presidente da junta de Côte-
-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce e nomeado em 
2011, como presidente do comité executivo da cida-
de de Montreal,até a sua demissão a 14 de Novembro 
2012.

Michael Applebaum é o primeiro anglófono a dirigir 
os destinos da câmara municipal, como presidente da 
câmara, em 100 anos. O último anglófono foi James 
John Edmund Guerin, que foi presidente da câmara 
de 1910 até 1912. E de um ponto visto moderno, ele 
é o primeiro presidente da câmara municipal de reli-
gião judaica. 
Em 1927, Joseph Schubert, de religião judaica, foi 

presidente da câmara, também por interim, por três 
meses. Na época o termo presidente da câmara por 
interim signifi cava adjunto ao presidente. Porque os 
presidentes da câmara, também eram muitas vezes 
deputados. 
Ele prometeu durante a semana eleitoral na câma-

ra municipal de convidar a oposição para o  comité 
executivo e de distribuir as cadeiras de maneira pro-
porcional. 
Do mesmo modo, a aumentação da taxa municipal 

de 3,2%, previsto no orçamento apresentado nas últi-
mas semanas, passará a 2,2%,promessa que também 
tinha feito. Haverá também  uma analise sobre a au-
mentação do transporte em comum da STM. Inovou 
também, pois prometeu  que as futuras  reuniões do 
comité executivo sejam públicas. Entrou ofi cialmen-
te em função segunda-feira dia 19 de Novembro, e 
apresentará quinta-feira (22 de Novembro), o seu co-
mité executivo.

Miguel Félix
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FACTOS SÃO FACTOS

SAÍDAS DA LUSA ‘POUPAM’ 800 MIL EUROS EM 2013

COMBATE AO DESEMPREGO
O Presidente do Governo dos Açores, Vasco 

Cordeiro, defendeu hoje uma “aliança muito 
forte” com as empresas, condição que considerou 
ser essencial para que a Região consiga vencer o 
principal desafi o com que está confrontada – a 
criação de emprego.

“Nesta legislatura, a criação de emprego é o princi-
pal desafi o com que os Açores estão confrontados”, 
afi rmou o Presidente do Governo, depois ter recebi-
do, em audiência, a Direção da Câmara do Comércio 
e Indústria dos Açores (CCIA).
No encontro, que decorreu em Ponta Delgada, Vas-

co Cordeiro reiterou à CCIA que este desafi o se ven-
ce com uma “aliança e uma pareceria muito fortes 
com as empresas da Região, porque só é possível 
criar emprego sustentável se, através das políticas 
que são desenvolvidas, as empresas tiverem as con-
dições, por via da sua competitividade, para manter 
e criar emprego”.
O Presidente do Governo dos Açores recordou que 

a Agenda Açoriana Para a Criação de Emprego inte-
gra propostas e medidas concretas para este objetivo, 
para uma intervenção ao nível da qualifi cação dos re-
cursos humanos e do reforço da competitividade da 
economia. 
“Nesta questão da criação de emprego, temos a 

necessidade de avançar em duas vertentes: a quali-
fi cação dos recursos humanos, habilitando-os com as 
qualifi cações para que possam ter emprego, e a com-
ponente empresarial, através da criação de condições 
para que, ao nível da competitividade, as empresas 
sintam a necessidade de contratarem trabalhadores”, 
disse Vasco Cordeiro.
“Para isso, é muito importante contar com o diálogo 

e cooperação com as empresas dos Açores, nomeada-
mente, através das suas entidades representativas”, con-
cluiu o Presidente do Governo Regional dos Açores.

PELO MENOS CINCO A SEIS HOTÉIS OPTAM POR
ENCERRAR NA ÉPOCA BAIXA NA MAIOR ILHA AÇORIANA

As quebras nas taxas de ocupação no inverno 
levaram ao encerramento nesta época baixa 

de pelo menos cinco a seis hotéis em S.Miguel, 
Açores, o que representa cerca de 350 quartos, 
apontou o responsável regional da Associação de 
Hotelaria de Portugal.
Humberto Pavão adiantou à Lusa que já no ano pas-

sado algumas unidades hoteleiras da maior ilha aço-
riana “optaram por aquela gestão para reduzir cus-

tos”, perante “a grande crise que o setor atravessa, 
com reduções no número de hóspedes de 50%”.
“Além do encerramento de uma unidade hoteleira 

nas Furnas, para obras, temos ainda conhecimento de 
que pelo menos cinco a seis hotéis de 3 e 4 estrelas, 
em S.Miguel, vão estar encerrados até abril”, disse 
Humberto Pavão, acrescentando que as unidades ho-
teleiras em causa “representam entre 10 a 15% das 
camas” da maior ilha açoriana.

MAR PODE AJUDAR A MADEIRA A
SER TERRA DE REFERÊNCIA MUNDIAL
O secretário regional do Ambiente e Recursos 

Naturais disse hoje que um dos propósitos do 
Governo Regional é fazer da Madeira uma terra 
de referência mundial. O mar pode ser uma ajuda 
estratégica nesse sentido, acrescentou Manuel An-
tónio Correia.
O governante falava na apresentação do projeto “De-

sertas na Onda da Conservação/Watermen Challenge 
2012”, evento promovido pelo Parque Natural em as-
sociação com o Centro de Treino Mar da Madeira e 
que irá decorrer nos dias 17 e 18 de Novembro, caso 
as condições climatéricas o permitam. Caso contrário, 
será adiado para o fi m-de-semana seguinte.
Esta terceira edição do Watermen Challenge será rea-

lizada na Baía da Doca, na Deserta Grande e tem por 
objetivo sensibilizar para a prática de desportos não 
poluentes, bem como utilizar a prática deste tipo de 
atividades como uma mais valia em termos de divul-
gação do património da Região. Surf, stand up paddle-
board e windsurf são as actividades inseridas no pro-
grama. Manuel António Correia considerou que todas 
as iniciativas ligadas à preservação e divulgação do 
património natural da Região podem contribuir para 

a criação de riqueza e de emprego. Embora reconhe-
cendo que o objetivo de tornar a Madeira uma terra de 
referência mundial «é grande», o secretário regional 

garantiu que estes «são os primeiros passos» e que é 
possível ir mais longe no aproveitamento do mar.

PROGRAMA DE GOVERNO NÃO TEM
MEDIDAS CONCRETAS DE COMBATE
AOS PROBLEMAS DA REGIÃO
O Bloco de Esquerda/Açores acusou  segunda-fei-
ra o novo Governo Regional de “ter um Programa 
vago, sem ideias concretas para combater os pro-
blemas dos Açores”.... (AO)

PSP DETEVE 13 PESSOAS NO ARQUIPÉ-
LAGO DURANTE O FIM DE SEMANA
A Polícia de Segurança Pública deteve 13 pessoas, 
oito das quais por condução de veículo automóvel 
sob infl uência de álcool.... (AO)

SUBIDA DO DESEMPREGO É CONSEQUÊNCIA 
DA CRISE FINANCEIRA NA UE
O comissário europeu do Emprego, László Andor, 
considerou esta segunda-feira que o aumento do de-
semprego é uma consequência da crise económica 
e fi nanceira que a União Europeia atravessa... (AO)

MORTALIDADE INFANTIL ESTÁ A DIMINUIR
A mortalidade infantil em Portugal tem diminuído, 
mas ainda há muito para fazer, alertou a Associa-
ção para a Promoção da Segurança Infantil , que 
aguarda pequenas alterações legislativas para re-
duzir afogamento... (AO)

REGIÃO ADQUIRE LIVRO DO PROVEDOR 
DAS ARMADAS E NAUS DA ÍNDIA
A Região Autónoma dos Açores, através da Secre-
taria Regional da Educação, Ciência e Cultura, ad-
quiriu recentemente, em leilão, o designado Livro de 
Francisco do Canto e Castro Pacheco... (AO)

MAIS DE 2,7 MILHÕES MORREM 
ANUALMENTE DE DOENÇAS RELACIONADAS 
COM FALTA DE CASAS DE BANHO
Mais de 2,7 milhões de pessoas, na maioria menores 
de cinco anos, morrem anualmente de doenças asso-
ciadas à falta de instalações sanitárias, indicou a ONU 
por ocasião do Dia Mundial da Casa de Banho... (AO)

LEQUES DO MUNDO EM EXPOSIÇÃO
A Câmara Municipal da Ribeira Grande inaugurou, 
segunda-feira, 19 de novembro, pelas 18h30, no 
Museu Municipal, uma exposição de leques oriun-
dos de dez países.... (AO)

EXPOSIÇÃO CINCO ANOS DE
JAZZ NO TEATRO MICAELENSE
Em paralelo com a programação do festival Jazzo-
res’12, o Parque Atlântico recebe, até 2 de dezem-
bro, a exposição de fotografi a ...

As 21 saídas de trabalhadores da Agência Lusa 
que já se verifi caram vão permitir uma poupan-

ça salarial superior a 800 mil euros em 2013, disse 
na terça-feira o presidente da administração aos dele-
gados sindicais. Em reunião com representantes dos 
sindicatos dos Jornalistas, Sitese e SITE, Afonso Ca-
mões afi rmou que esta poupança é insufi ciente para 
fazer face às consequências do corte pretendido pelo 

Governo de quase 31 por cento nas verbas do con-
trato programa. Em consequência, propôs a redução 
de uma hora de trabalho diária, com correspondente 
redução de remuneração, o que signifi caria uma pou-
pança salarial anual de 900 mil euros, acrescentando 
que a empresa pretende também poupar cerca de 220 
mil euros nas despesas correntes em 2013.
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MEMBRO, IGUAL A CRISTÃO?

Eis uma pergunta de muita controvérsia entre 
cristãos, suscitada por um pequeno  artigo 

que apareceu há dias na “internet”: --“Pode al-
guém ser membro duma Igreja cristã, sem ser um 
cristão? Ser membro não é igual a ser cristão, se 
a pessoa solicitou a inscrição na congregação que 
escolheu? Caso contrário, que pensar do rol dos 
assistentes dado a conhecer na maioria das Igre-
jas, ultrapassando centenas de inscritos quando 
os batizados são apenas 20 ou 30?”—

O assunto merece esclarecimento. Punhamo-lo, 
desde já, à parte do sentido público no campo social 
dos clubes, organismos, uniões de trabalhadores, e 
outros. Neste campo, o mais discutível é a equação 
separada pelo sinal de igualdade, e a heráldica do 
corpo anatómico. Sabemos que muita gente conjuga 
várias oposições políticas com as religiosas (o mem-
bro das esquerdas não pode ser membro das direitas, 
etc.) mas é diferente a posição e o uso da atividade, 
com valor para a sociedade e a vida particular.
Nas Igrejas, tanto o termo membro como o cristão, 

diz respeito às pessoas que já aceitaram o Senhor Je-
sus, e se tornaram fi lhos de Deus. Ser cristão é algo 
que está no plano individual, e membro diz respeito 
a algo que está no plano coletivo. Numa Igreja de 
comunhão com Deus, a partir dela, o plano coletivo 
tem a ver com a relação do Amor cristão, extensivo 
ao convívio pessoal no comportamento de festins e 
tudo quanto estiver ligado a uma boa amizade. A difi -
culdade está no facto do procedimento das doutrinas 
eclesiais ser diferente, de umas para outras. Todas 
usam a Bíblia, mas algumas desviam a interpretação 
para os desígnios doutrinários que professam. Damos 
nota para as que põem a circular a doutrina da pros-
peridade, a justifi cação particular fora da Bíblia, ou 
outras sem a unção do Espírito Santo. Conhecemos 
várias onde a ida à Igreja não passa duma rotina de 
aparência religiosa, e até de obrigação!
Por exemplo, na construção de um templo, sump-

tuoso ou normal, ou mesmo em reparação de um 
antigo, se declara que são lugares santos habitados 
por Deus. Certo porque Deus é omnisciente, mas de-
pois se insiste em recolher, ou coletar dos pobres a 
maior soma possível de dinheiro para a manutenção 
necessária, e isto, dizem-lhes, para terem um lugar no 
Céu?!... Considerando assim, ser um membro contri-
buinte, não tem necessidade de estudar a diferença 
para ser um cristão salvo, porque, tal contribuição o 
coloca em credor de Deus!...  
A difi culdade maior para a resposta conveniente está 

em se saber que o lugar no Céu só se alcança pelo 
sacrifício de Jesus e, pela incúria do esclarecimento, 
acontece que se algum assistente da Igreja não tem 

interesse na conversão divina, o Inimigo das almas 
não terá pejo em fazer crer que o devedor é Deus. Os 
lugares de culto, para eles, são como simples casas de 
passagem… Os chamados membros (crentes ou não) 
inscritos nos róis das Igrejas pobres, difi cilmente se 
congregam nas Igrejas das pessoas ricas, porque não 
é fácil poderem dizer que também têm ali a quota 
parte da sua contribuição, válida para o Céu…
Imaginemos uma pequena nota de apreço para uma 

Igreja de crentes salvos, assistentes em preparação 
bíblica, e um pastor incorrupto que o Senhor alimen-
ta, veste, e se diverte com coisas puras, e as que lhe 
dá como quinhão sagrado:
--1º. Os assistentes em preparação, geralmente com 

boa vontade, receberão o ensino da Bíblia dado pelo 
pastor e pelos crentes já avançados no conhecimen-
to das Escrituras sagradas. Não se lhes requer tempo 
de formação na assistência dos ministérios usuais da 
Igreja, mas pode acontecer que algum prefi ra tam-
bém uma boa instrução dum seminário. Após oração, 
de amor e direção, dar-lhe-ão os conselhos de que 
ponha toda a sua ação nas mãos do Senhor. Sempre 
estará exposto àqueles altos e baixos que a vida tem e 
se sofrem, mas Deus os ajudará a vencer e ultrapassar 
a prova. A consciência em ser um membro válido, 
dará ao seu coração, a beleza duma responsabilidade 
de testemunho divino, refl etido na sua vida em toda 
a parte por onde passe. O Espírito Santo os tocará 
(mais tempo, menos tempo), e cada um será livre 
para a sua escolha do ministério desejado.
--2º. Se a escolha for a sua entrega para relação e 

ação com o único Deus trino, ao qual a Bíblia se refe-
re, a Igreja não falhará em nomeá-lo Membro terre-
nal para o triunfo moral e social, e Cristão participan-
te da Verdade cristã, na Terra e no Céu, com Glória 
para Deus, e o esplendor da alegria celestial para si 
mesmo. Já dissemos que tanto o termo membro como 
o termo cristão, se refere ao crente que, aceitando Je-
sus como Salvador se tornou um fi lho de Deus: vir-
tualmente, membro com alvo para o plano coletivo, e 
cristão para o plano individual!
A unidade orgânica da Igreja não está nas doutrinas 

humanas, que se copiam e alteram, umas pelas ou-
tras, de tal modo que a Igreja se divide em vez de se 
unir. Paulo escreveu aos coríntios: --“Em um só Es-
pirito todos nós fomos batizados em um corpo, quer 
judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a 
todos nós foi dado beber de um só Espírito”.(1ª aos 
Coríntios 12:13) No versículo 27, do mesmo capítu-
lo 12, está escrito: --“Ora, vós sois corpo de Cristo; 
e, individualmente, membros desse corpo. A uns, na 
Igreja, estabeleceu Deus, primeiramente, apóstolos, 
em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar mes-
tres; depois, operadores de milagres; depois dons 
de curar” (Idem, versículo 28 ) e termina o capítulo: 
--“Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons”.
Membro duma verdadeira Igreja cristã é de calibre 

diferente dum membro secular.

Muita gente ainda hoje se afi rma ser cristã, cren-
do num Cristo idealizado, sem conhecimento da 
palavra escrita: --“Graças a Deus que, em Cristo 
sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, 
manifesta em todo o lugar a fragrância do seu co-
nhecimento” (2ª Cor.2:14). Para efeito, Deus es-
pera-nos!

J. J. Marques da Silva
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O PS É O PS

Bem se pode dizer desta mais recente tomada de 
posição do PS, pela pena de António José Seguro 
através da sua página do Facebook: tinha de ser. 
Ou, como alternativa, esta outra reação: aqui está 
de novo o PS de sempre.
Se o leitor prestar um pouco de atenção ao que 

decorre ao seu redor, facilmente terá percebido 
que todos os portugueses realmente atentos se 
deram conta de que a atual maioria e o próprio 
Primeiro-Ministro procuraram criar ao PS de Se-
guro uma partida, digamos assim, por via de um 
facto consumado. O problema, porém, é este: se-
ria lógico, do ponto de vista da maioria, proceder 
assim ou não? E a resposta é: sim. Por um lado, a 
política deste Governo, em face do que apregoou 
desde sempre é um verdadeiro fracasso, embora 
tenha desde sempre merecido o apoio do Presi-
dente Cavaco Silva, mas também da Igreja Católi-
ca, por via do seu silêncio. E, por outro lado, esta 
destruição do Estado Social, agora tão bem apon-
tada por Isabel Jonet naquele tristemente célebre 
programa televisivo, foi sempre, desde que Pedro 
Passos Coelho se tornou Primeiro-Ministro de Por-
tugal, uma realidade a curto prazo. Simplesmente, 
o PSD e o CDS/PP conhecem de há décadas o 
PS, e sabem muitíssimo bem que o PS foi sempre 
a chave que foi permitindo abrir as portas às mu-
danças que facilitaram o regresso da direita dos 
interesses ao poder que havia perdido em 25 de 
Abril de 1974 e em 11 de Março de 1975. Ou seja, 
aqueles partidos sabem bem que o PS é o PS e 
que tem um passado de cedências e de coligações 
com a direita política, como voltou agora a ver-se.
De resto, quando foi o caso da TSU, foi-nos pos-

sível constatar que o PS foi praticamente a última 
força política a vir a terreiro lavrar o seu protesto. 
E fê-lo com a ameaça de uma moção de censura 
ao Governo, mas apenas porque já sabia por essa 
altura que a maioria, forçada pelos que realmente 
desde sempre se mostraram contra a TSU – e não 
foi o caso do PS –, iria abandonar a medida. Fez, 
deste modo uma fi guraça aparente, embora logo 
tenha abandonado a medida, dado que outros que 
não o PS a isso forçaram. O mesmo teve agora 
lugar com a atitude da maioria ao redor da refun-
dação do Estado, ou seja, a destruição do Estado 
Social, desde sempre sonhada pela direita e pelos 
católicos do patamar social mais elevado. Como é 
evidente, não era preciso o PS para nada, a não 
ser para caucionar a medida, depois da mesma 
estar já decidida, preparada e garantidamente 
pronta a entrar em vigor. De início, e como sempre 
o PS nos habituou, a resposta foi aparentemente 
negativa, mostrando uma revolta profunda peran-
te a atitude, mas num ápice o PS veio a terreiro 
explicar a sua real e corrigida posição: o PS quer 
uma verdadeira e profunda reforma do Estado, ao 
mesmo tempo que, ridiculamente, até acaba por 
reconhecer que o Governo sempre ignorou o PS! E 
porque não, se o PS se transformou, de facto, num 
simples partido de protesto? Não é o PSD que diz, 
e bem, que o PS atua por meio de sound bites? 
E não é verdade que o PS come, cala e lá volta 
sempre a ir na onda? Portanto,…
Por fi m, esta realidade cristalina: Portugal e os 

portugueses caminham de mal para pior, com o 
desemprego a crescer, a pobreza a alastrar, a mi-
séria claramente instalada, a emigração com um 
caudal humano imparável e agora já com o ensino 
superior público à beira de uma ruína. E o que diz o 
PS? Bom, o pior possível! E quando lhe perguntam 
se está na disposição de governar e de ir para o 
poder, o que responde o PS? Que sim, mas só se 
os portugueses assim decidirem! E como o pode-
rão fazer os portugueses? Bom, por meio de elei-
ções! E pede o PS essas eleições? Claro que não! 
Bom, caro leitor, nem Newton conseguiria arranjar 
uma metodologia para conseguir resolver um tal 
sistema de condições! Lembra-se o leitor do caso 
da RTP? E não disse logo Seguro que reabriria o 
Canal 2 da RTP? Claro que sim! E não diz que fará 
nova lei sobre freguesias? Exatamente! E diz que 
manterá o Estado Social, que sempre defendeu, 
depois da destruição que está já em marcha? Cla-
ro que não! E então faz o PS o quê? Bom, diz que 
está na disposição de discutir, mas a sério, a refor-
ma do Estado!! Ou seja, caro leitor, e em resumo: 
as coisas são como são e o PS é o PS e é como 
sempre foi, porteiro dedicado dos grandes interes-
ses. Parvo é hoje quem ainda lhe dá o seu voto!
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Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Chamadas illimitadas em todo o Canadá1

(sem taxas interurbanas)

Mensagens texto, imagem e vídeo

illimitadas2

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

57$
por mês1

Telefones inteligentes
a partir de 0$
com entendimento Fido num pacote esperto de 2 anos5

É tempo de mudar.

Venham
depressa,
oferta termina 

25 de Novembro

(Canada e internacional)

1Go de dados3

Visualizador e caixa vocal4

Com o pacote esperto ilimitado em todo o Canadá

illimitado
bem recheado

------------------------------------     ------------------     -----------------------------------------     ------------------     -----

BIJOUTERIE DIVABIJOUTERIE DIVA
Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: NafissaPlace Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Nafissa

- COMPRAMOS OURO E PRATA- COMPRAMOS OURO E PRATA
- NOVA COLECÇÃO DE JÓIAS- NOVA COLECÇÃO DE JÓIAS
  EM OURO E PRATA E   EM OURO E PRATA E 
  TAMBÉM A COLECÇÃO  TAMBÉM A COLECÇÃO
  CHAMILIA E ZINZI  CHAMILIA E ZINZI  
- TEMOS OS MELHORES PREÇOS- TEMOS OS MELHORES PREÇOS

514-508-3482 | 514-209-6652514-508-3482 | 514-209-6652

O FANTASMA DO CAVACO PASSADO

Desapareceu de seu 
palácio Aníbal Ca-

vaco Silva. Não dispõe 
de meios fi nanceiros 
para se deslocar ou ga-
rantir o seu sustento, 
uma vez que, segundo 
se sabe, a reforma não 
lhe chega para as des-
pesas.
Não sei se o leitor se 

lembra de um político 
que foi, em tempos, bas-
tante proeminente em 
Portugal. Chamava-se, 
salvo erro, Aníbal Cava-
co Silva. Parece-me que 
era isto. Durante algum 

tempo, esteve muito pre-
sente na vida portuguesa. 
Depois, foi tendo cada 
vez menos intervenção, 
e limitava-se a emitir al-
gumas mensagens curtas 
através daquele sítio da 
Internet que foi inventa-
do por um adolescente 
americano com o ob-
jectivo de falar com os 
seus colegas e amigos 
acerca das suas colegas 
e amigas. Mas, nos últi-
mos tempos, o político 
de que lhe tenho estado 
a falar desapareceu. Uma 
vez que ninguém parece 
interessado em avisar as 
autoridades, permitam-
-me que lance eu aqui o 
alerta do costume:
Desapareceu de seu pa-

lácio Aníbal Cavaco Sil-
va. Quando foi visto pela 
última vez, vestia fato 
escuro e gravata azul. É 
de estatura média e em 
princípio não dispõe de 
meios fi nanceiros para 
se deslocar ou garantir 
o seu sustento, uma vez 
que, segundo se sabe, a 
reforma não lhe chega 
para as despesas. Se al-
guém possuir informa-

ções que nos possam le-
var ao seu paradeiro, por 
favor contacte a Polícia 
de Segurança Pública.
Está feito. Resta-nos 

aguardar. Enquanto es-
peramos, recordemos 
algumas das suas opi-
niões mais interessantes, 
emitidas no tempo em 
que ele verbalizava pen-
samentos. A jornalista 
Ana Sá Lopes topou esta 
semana, por acidente, 
com um livro de Cavaco 
Silva. E, por abnegado 
sentido profi ssional, leu-
-o. Benefi ciamos todos 

do seu sacrifício, por-
que a jornalista citou um 
texto de 2001 em que o 
autor se insurge contra o 
então primeiro-ministro 
António Guterres, que 
pretendia cortar na des-
pesa pública para fazer 
face à diminuição do 
crescimento económico. 
Escreve Cavaco Silva: 
“O que terão pensado 
os meus alunos da Uni-
versidade ao ouvirem 
o primeiro-ministro e 
o ministro das Finan-
ças afi rmarem perante 
as câmaras de televisão 
precisamente o contrá-
rio do que lhes ensinei 
e que leram nos livros 
de macroeconomia e de 
fi nanças públicas? Por-
que estamos em época 
de exames, entendi que 
era meu dever não fi car 
calado. O argumento é 
falso.” E acrescenta, para 
ilustração dos seus alu-
nos: “Quando o cresci-
mento económico de um 
país abranda, a política 
correcta é precisamente 
deixar que a receita fi scal 
baixe automaticamente e 
não cortar na despesa pú-

blica. (...) Se quando um 
país é atingido por uma 
crise económica se cor-
tasse a despesa pública, 
a crise ainda se agravava 
mais. É por isso que não 
se deve fazê-lo.”
Em 2001, o professor 

Cavaco Silva tinha o de-
ver de não fi car calado, 
para que os seus alunos 
não fossem induzidos 
em erro. Em 2012, tem 
estado bastante silen-
cioso perante o mesmo 
problema. A pedagogia 
sobrepõe-se à democra-
cia, o que é surpreenden-
te e desagradável - mas, 
felizmente, tem fácil so-
lução. Se todos os portu-

gueses se matricularem 
num curso de economia, 
talvez o Presidente da 
República intervenha, 
para que o Governo não 
nos imponha uma solu-
ção que qualquer eco-
nomista considera de-

sastrosa. Se, em vez de 
cidadãos, formos alunos, 
talvez tenhamos direito a 
uma palavrinha.
Confesso que nunca 

votei em Cavaco Silva. 
Normalmente, o que me 
afasta de Cavaco são di-

vergências ideológicas. 
Desta vez, o que me im-
pede de votar nele são as 
leis da física: não me é 
possível votar, em 2012, 
no Cavaco de 2001. Mas 
talvez este nos desse jei-
to, agora.
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RECEITA DA SEMANA

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE
514-879-1221  |  WWW.1221STEAKHOUSE.COM

Recebe um Porto graciosidade de Rocha e Rocha
quando apresenta o jornal A Voz de Portugal

Augusto Machado

ColaboradorColaborador
Especial Frank RochaEspecial Frank Rocha

Novo estudo da Universidade de Connecticut, 
nos Estados Unidos, aponta um motivo inu-

sitado para bebermos bastante líqui-
do ao longo do dia, e especialmente 
quando estamos lendo, estudando, 
escrevendo... 
Após acompanhar 51 voluntários sub-

metidos a testes de atenção e lógica, os 
cientistas descobriram que mesmo uma 
desidratação leve - aquela que muitas 
vezes surge antes de a sede dar as caras 
- já atrapalha o raciocínio. Mais do que 
isso, o humor piora com a falta de H20 
no organismo. “Todas as células do cor-
po precisam de água para funcionar, e 
as neuronais não são exceção”, explica 
o fi siologista e autor da pesquisa, Lawrence Arms-

BEBA ÁGUA E MELHORE SEU RACIOCÍNIO
trong. “Sem hidratação adequada, as informações 
e os sentimentos acabam sendo processados de um 

jeito impróprio pela massa cinzenta”, 
conclui.
A diferença entre os sexos
Não se sabe direito a razão, mas um 

tanque vazio induz respostas distintas 
na massa cinzenta feminina em com-
paração com a masculina. Enquanto as 
mulheres avaliadas na pesquisa ameri-
cana apresentaram frequentemente can-
saço, dores de cabeça e nervosismo, os 
homens sofreram mais com ansiedade e 
problemas de memória. Por outro lado, 
tanto a turma do Bolinha como a da Lu-
luzinha reportaram bastante difi culdade 

de atenção.

CILINDRO DO MAL

As consequências do tabagismo são bem conheci-
das. Além do cancro do pulmão, o fumo do tabaco 
pode motivar tumores na boca, faringe, garganta, esó-
fago, bexiga, rins, pâncreas, ovários e colo do útero, 
entre outros. Quem fuma está também mais sujeito a 
enfarte, angina de peito e acidente vascular cerebral 
(AVC). O sistema respiratório é dos mais afetados. A 
tosse e a expetoração tornam-se frequentes e a asma 
agrava-se. Também aumente o risco de doença pul-
monar obstrutiva crónica.
O tabaco contribui ainda para o aumento da acidez 

no estômago, que pode causar refl uxo gastroesofági-
co (azia) e favorecer o desenvolvimento de úlceras. 
Infl amação das gengivas, problemas de visão (dege-
neração macular e cataratas), mau hálito, amareleci-
mento dos dentes e das unhas, rugas e envelhecimen-
to prematuro são outras manifestações frequentes. As 
mulheres que fumam são mais sujeitas a infertilidade, 
menopausa precoce e osteoporose. Se o fi zerem du-
rante a gravidez, correm maior risco de aborto espon-
tâneo, de dar à luz bebés prematuros e de baixo peso.
Agarrado pelos dedos. Se fumar é assim tão prejudi-

cial, porque é tão difícil erradicar o hábito? A princi-
pal culpada é a nicotina, que induz dependência físi-
ca e psíquica, por processos idênticos aos da heroína 
e da cocaína. O grau de dependência varia com o nú-
mero de cigarros consumidos por dia, a personalida-
de e a genética. Por ser estimulante, de início, a nico-
tina promove a atenção e a memória, reduz o stress, 
a ansiedade e o apetite. Mas, com o tempo, é preciso 
uma dose maior para obter o mesmo efeito, o que 
pode levar a um aumento do consumo. Os que ten-
tam deixar de fumar, em geral, têm sintomas de abs-
tinência, como irritabilidade, ansiedade, depressão, 
mal-estar, dores de cabeça e insónia. A maioria sente 
ainda vontade frequente e incontrolável de fumar. O 

abandono do vício não é fácil, mas é possível, e o me-
lhor é começar a identifi car os motivos para deixar de 
fumar e pensar numa recompensa a dar a si próprio 
com o que vai poupar e, sobretudo, o cheiro a tabaco 
que vai desaparecer da roupa e dos cabelos e deixa de 
prejudicar os que lhe são próximos com o seu fumo. 
Há quem sugere, para deixar e fumar, marcar uma 
data, de preferência num período de 30 dias. As férias 
ou uma altura de trabalho menos intenso pode ser o 
momento ideal. Tornar-se-á mais fácil quando se está 
mais calmo. “Força de vontade e persistência. Deixar 
de fumar custa, mas compensa ao nível da saúde e da 
carteira, diz quem venceu o vício.
Com a devida vénia à revista da DECO-SAÚDE 

(Defesa dos Consumidores) que numa recente edição 
publicou um artigo sobre a existência de “Mais de 4 
mil substâncias num cigarro: Solventes, pesticidas, 
insecticidas e substâncias radioativas; os cigarros in-
cluem milhares de componentes irritantes, tóxicos e 
cancerígenos. Alguns aumentam as secreções e da-
nifi cam os cílios protetores das vias respiratórias, 
favorecendo, por exemplo, a bronquite crónica e o 
enfi sema pulmonar. Eis algumas dessas substâncias: 
Nicotina – dependência física e psíquica; Acetona – 
solvente irritante; DDT – inseticida irritante; Cádmio 
– irritante e cancerígeno; Metanol – danos no siste-
ma nervoso; Alcatrão – cancerígeno; Polónio – ra-
dioativo e cancerígeno; Nafetilamina – cancerígeno; 
Uretano – irritante e cancerígeno; Arsénico – veneno; 
Cloreto de vinilo – cancerígeno, reduz a libido; Amo-
níaco – veneno; Ácido cianídrico – veneno; Tolueno 
– danos no sistema nervoso; Monóxido de carbono 
– gás tóxico para o sangue e sistema cardiovascular. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde o consu-
mo de tabaco é responsável por cerca de 5 milhões de 
mortes em todo o mundo.

PENNE COM CAMARÃO 
FRA DAVIOLA

(6 pessoas)

INGREDIENTES
- 1 Pacote de penne
   rigate Barilla
- 40 Camarões 16/20
- 6 Dentes de 
  alho picados
- Salsa picada
- Piripiri em grão QB
- Brandy (2 cálices)
- Vinho branco
  (1 copo)
- Molho de tomate
  (1/2 litro)
- 1 Caldo Knorr
  de marisco

- Água (150 ml)
- Azeite extra virgem (75 ml)
- Manteiga (50 gr s)
- Sal q.b.
- Pimenta q.b.

PREPARAÇÃO
Tempere com sal e pimenta, depois passam-se 
os camarões em azeite a fogo vivo.
Retiram-se os camarões e na mesma frigideira 
mete-se o alho, o piripiri e a salsa picada.
Deixa-se tomar cor e junta-se o brandy e o vi-
nho branco. Deixa-se reduzir o vinho e junta-se 
o caldo de marisco desfeito na água, molho de 
tomate e a manteiga. Deixa-se ferver juntar o 
camarão e depois a massa cozida. 
Mexer bem até o molho colar bem na massa. 
Depois de retirar do fogo tempere com azeite 
em fi o. Bom apetite.
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Artigos cedido
Pela revista Activa

MENSAGEM DE OBAMA APÓS
REELEIÇÃO É A MAIS
PARTILHADA DE SEMPRE

As eleições presidenciais dos Estados Unidos da América foram acompanhadas por todo o globo. 
Barack Obama foi reeleito pelo povo norte-americano e, na hora de comemorar a vitória, o presi-

dente publicou uma foto nas redes sociais, onde surge a dar um abraço à sua mulher, Michelle Obama, 
acompanhada com a frase “Mais quatro anos”. A foto e a frase foram rapidamente partilhadas nas 
redes sociais, tendo atingindo recordes no Twitter e Facebook. Até ao momento, a imagem foi partilha-
dano Twitter por mais de meio milhão de pessoas. No Facebook, teve mais de 409 mil  partilhas,  3 287 
000 gostos e  mais de 156 mil comentários.

KRISTEN STEWART FALA SOBRE 
CENAS DE SEXO DE ‘AMANHECER - 
PARTE 2’: “FORAM HORRÍVEIS”

Foi no fi lme ‘Amanhecer - Parte 1’ que fi nalmente 
as personagens de Bella e Edward, interpreta-

das por Kristen Stewart e Robert Pattinson, tiveram 
sexo! Nesse episódio da saga ‘Crepúsculo’, exibido 
em 2011, as cenas de sexo tiveram de ser fi lmadas 
uma segunda vez devido a serem consideradas de-
masiado agressivas para as audiências mais novas. 
Ao falar das cenas da segunda parte do mesmo fi l-
me, com estreia este mês (‘Amanhecer - Parte 2’),  
Kristen Stewart confessou que o problema foi outro. 
Stewart esperava sexo vampiresco (provavelmente 
sensual e carnal), em vez disso, para enfatizar a ex-
periência, Kristen e Pattinson tiveram de representar 
as cenas a olhar diretamente para a câmara e não um 
para o outro. Segundo a atriz, a fi lmagem foi “horrí-
vel”: “perguntava ao realizador ‘o que é que estamos 
a fazer?’”
Mas a atriz não é a única a queixar-se de cenas ín-

timas. Robert confessa achar que os seus beijos à 
frente da câmara não são nada sexy: “os meus lábios 
parecem uma ventosa”.
Ninguém diria que o casal tem tantos complexos 

quando contracenam em cenas de sexo... Se bem 
se lembram, no último fi lme que viu (‘Amanhecer - 
Parte 1), Edward Cullen (representado por Pattinson) 
conseguiu partir a cama!

MIRANDA KERR ARRASOU EM

DESFILE DA VICTORIA’S SECRET

Foi uma das estrelas - se não a principal - do 
desfi le de Victoria’s Secret. Miranda Kerr, 

mulher de Orlando Bloom, desfi lou e conquistou 
com um sexy corpete em tons verdes e um conjun-
to pérola e preto. O que não podia faltar? As asas 
de ‘angel’, claro!

A rivalidade com Lionel Messi, o feitio por ve-
zes pouco simpático em campo e uma grande 

reserva no que diz respeito à sua vida pessoal, que 
fazem com que seja muitas vezes apelidado de dis-

tante e inexpressivo, são os dados mais notórios 
que ressaltam da imagem pública do jogador por-
tuguês Cristiano Ronaldo no estrangeiro. 
Porém, por todo o lado a opinião está a mudar, prin-

cipalmente desde que o jogador, atualmente no Real 
Madrid, deu uma entrevista à revista France Football,  

na qual deu a conhecer uma outra faceta.
Por exemplo, falando sobre a rivalidade com o joga-

dor do Barcelona, Messi, Cristiano não hesita em di-
zer que “é essencialmente produto dos media. Se nos 
tiverem a colocar sempre em confronto, os jornais 
vão vender mais e as televisões vão ver as audiências 
subir em fl echa”. E confessa: “não gosto de ser com-
parado a outros jogadores, a outras pessoas. A ver-

dade é que estou um pouco cansado 
disso. De certo modo, obrigam-nos 
a ter que mostrar todos os dias que 
estamos num um nível superior. Isso 
é um pouco pesado, mas estou ha-
bituado.  O problema comigo é que 
quando digo uma palavra, de uma 
gota de água fazem uma tempesta-
de (...) Isso faz-me zangado porque 
as pessoas escrevem sobre mim sem 
me conhecer. E isso acontece todos 
os dias,” O facto de jogar em alta 
competição não ajudou: “tenho no-
ção que o meu comportamento no 
terreno pode aborrecer alguns, mas 
não sou eu. É preciso ter em conta a 
minha vontade de competir”.
O jogador afi rma ser “um homem 

normal” no seu dia-a-dia, “com as pessoas que amo, 
com a minha família”. E mais: “sou um amigo fi el e 
defendo quem me defende”. Mas reconhece que tem 
o sangue-quente: “posso enervar-me muito depressa 
porque detesto perder”.

CRISTIANO RONALDO DÁ ENTREVISTA 
INTIMISTA A REVISTA FRANCESA
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DICAS PARA GANHAR DINHEIRO 
TRABALHANDO EM CASA

Muitas pessoas alimen-
tam o sonho de ter seu 
próprio negócio. Real-
mente é fascinante a 
ideia de não depender 
mais do patrão e ter a 
possibilidade de geren-
ciar melhor o tempo en-

tre família, trabalho e amigos.
O primeiro passo para quem deseja ganhar dinheiro 

trabalhando em casa é descobrir qual é a atividade 
mais adequada ao seu perfi l.
Pessoas que têm facilidade com trabalhos manuais 

podem confeccionar e vender uma série de produtos, 
desde bijuterias até lembrancinhas de casamento e 
maternidade. Além do artesanato, artigos feitos em 
tricô e crochê costumam agradar bastante e possuem 
baixo custo de produção.
Já para os amantes da confeitaria, um novo mer-

cado está se abrindo. Muitas pessoas conseguem 
uma boa grana extra vendendo docinhos e cupcakes. 
Além de saber cozinhar, é preciso muita criatividade 
e bom gosto para bolar uma apresentação diferencia-
da e que chame a atenção. As guloseimas podem ser 
vendidas por encomenda ou expostas nas caixas de 
restaurantes e lanchonetes do seu bairro.
Agora, se você domina alguma disciplina como 

português, matemática, história, ciências ou geogra-
fi a, vale apostar em aulas particulares para reforço 
escolar. Seus próprios fi lhos podem fazer “propagan-
da” e conseguir os primeiros interessados. Aulas de 
música também são um ótimo pedido.
Quem tem bons conhecimentos de informática pode 

investir na produção de álbuns de fotos e até mesmo 
na montagem de pequenos vídeos. Muitas pessoas 
procuram por esse tipo de serviço, pois, se perdem 
em meio tantos arquivos digitais. Oferecer um mate-
rial caprichado em cd ou dvd é um bom pedido.
Seja qual for sua escolha, lembre-se que a inter-

net é sua aliada, divulgue seus serviços através de 
blogs e redes sociais.

RANKING DO USO DE
SMARTPHONES NO MUNDO

Uma pesquisa realizada em 2012 mostra que o 
número de usuários de smartphones aumen-

tou 15 vezes entre 2010 e 2011. O estudo elabora-
do pela Nielsen aponta que mais de 36% da po-
pulação global possui aparelhos dessa categoria.
A pesquisa ouviu 28 mil entrevistados em 56 países, 

divididos em Ásia/Pacífi co, Europa, Oriente Médio/
África, América Latina e América do Norte. Nesse 
levantamento, o Brasil apareceu como um dos países 
que mais se destaca no segmento de smartphones.
Confi ra o ranking do uso de smartphones no mun-

do:~1 – China - 26.5%; 2 - Estados Unidos - 17.8%; 
3 - Reino Unido - 4.5%; 4 – Índia - 2.5%; 5 - Brasil.
Na projeção para 2016, a Índia aparece como o país 

que mais vai crescer no índice de uso de smartphone, 
alcançando uma taxa de 57.5%. O mercado no mun-
do deve subir 20.5%.

Vocês lembram-se dos vinhateiros? Os açoria-
nos sim, para os do retângulo português talvez 

não tem o mesmo signifi cado, mas nos Açores e um 
indivíduo que se ocupa dos haveres de uma pessoa, 
normalmente rica que não tem tempo de fazer ela 
mesmo.
Digo-vos já que e quase sempre melhor tratar dire-

tamente com o senhorio, quase sempre o vinhateiro 
é velhaco e como nunca teve, ou melhor, sempre foi 
um Zé ninguém, para impressionar o seu dono faz-se 
ruim. Isto vá na sequência de certas profi ssões que  
às vezes agente pensa que desapareceram. Como o 
policia sinaleiro. 
Outra coisa, o nosso sempre elegantíssimo edi-

tor, senhor Eduino Martins, vem da lindíssima ilha  
Terceira, terra de festas bravas, com touros bravos 
em toiradas memoráveis, bailinhos com enredos, 
as velhas, danças de espadas e pandeirinhos, e... as 
tasquinhas, ambulantes, os comes e bebes, sempre 
presentes nas festas e arraiais, todo o terceirense que 
se honra, tem por força maior numa festa ou tourada 
fazer uma paragem na tasquinha.
Este verão nos vários festivais que aconteceram em 

Montreal notei este... que digo eu, esta tasquinha es-
pecial, pensei logo, não sei porquê no nosso elegan-
tíssimo Eduino, e vocês o que é que pensam, estou 

certo ou errado. Vou pôr um ponto fi nal nesta minha 
humilde colaboração compartilhando com vocês, eu 
sei que são uns bons milhões que apreciam as minhas 
coriscadas, citando Charles Bukowski:
A vida é uma peça de teatro que não permite en-

saios, por isso cante, chore, ria e viva intensamente, 
antes que a cortina se feche e a peça terminar sem 
aplausos.

Para ler e meditar: O dia mais belo, HOJE.
Num jantar de amigos, houve um cabrito muito bem 

confeccionado, mas, no fi m deste jantar, depois de 
terem comido, um teimozinho dizia que o senhor 
Pereira tinha oferecido o cabrito, mas não trouxe a 
cabeça nem as pernas. É claro que, as pernas já foi 
comido mas o chefe, já chatiado com a conversa, foi 
buscar a cabeça no lixo e mostrou a cabeça, até o 
cabrito já fumava.

COISAS DO CORISCO

José de Sousa

PARABÉNS

Maria e António Correia receberam suas bênçãos matrimoniais em Santa Barbara na Igreja de Santo António no 11 de 
Novembro de 1962. Quem diria que quase 10 anos depois, eles emigraram de São Miguel, Açores no dia 27 de Junho de 
1972, para este grande país e dar aos seus 6 fi lhos um futuro melhor. Foi celebrado o seu 50º aniversário de casamento 
no passado domingo, 11 de Novembro. Desejando muitos e maravilhosos anos e com muito amor dos seus fi lhos, netos 
e bisnetos. 
Manuel e Iria Correia; Connie e Bino Couto; José e Terri Correia; Joey e Carolina Correia; Fatinha e Antonio Duarte; Rose 
Correia e John; Levis; Matthew Couto, Mark Anthony Correia, Victoria Correia, Kevin Correia, Gloria Correia, Shane Ale-
xander Duarte, Justin Correia, Melissa Couto, Cassandra Correia, Megan Alishia Duarte, Alexandre Couto, Marina Correia 
DeMelo, Monika Correia DeMelo, Samantha Correia, Sarah Correia DeMelo, Matthew & Nicole Correia Volk, Nathan Splane-
-Maat. Parabéns.
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PREPARAÇÃO DO
ADVENTO NA SANTA CRUZ

Teve inicio, sábado passado, na 
Missão de Santa Cruz, o primei-

ro, de uma série de encontros para 
preparação do Advento. 
“O tempo do Advento é tempo de es-

perança porque Cristo é a nossa espe-
rança (I Tm 1, 1); esperança na reno-
vação de todas as coisas, na libertação 
das nossas misérias, pecados, fraque-
zas, na vida eterna, esperança que nos 
forma na paciência diante das difi cul-
dades e tribulações da vida, diante das 
perseguições, etc. O Advento também 
é tempo propício à conversão. Sem um 
retorno de todo o ser a Cristo, não há 
como viver a alegria e a esperança na 
expectativa da Sua vinda. É necessário 
que “preparemos o caminho do Se-
nhor” nas nossas próprias vidas, lutan-

do incessantemente contra o pecado, 
através de uma maior disposição para a 
oração e mergulho na Palavra.”
Estes encontros têm como objectivo 

preparar a comunidade para a vinda 
de Jesus. Por isso venham, 
em grande número, aos pró-
ximos encontros, que terão 
lugar no Centro comunitário 
de Santa Cruz, nos dias 24 
de Novembro e 1 de Dezem-
bro, logo após à celebração 
das 18H30. O último encon-
tro será no dia 8 de Dezem-
bro, dia de Nossa Senhora 
de Conceição, às 14H30. 
Desde já, o casal Cristina e 
Igor, responsáveis por esta 
tarefa, agradecem a vossa 
participação. 
Todos são bem vindos.

Antero Branco

ALERTA AO CANCRO
DA PRÓSTATA

Sábado, 17 de Novembro de 2012, 
Telmo Barbosa e Diamantino de 

Sousa, organizaram, no Clube Oriental 
de Montreal, um jantar, o qual estava 
delicioso, preparado com muito requin-
te, pelas cozinheiras, Célia Marques e 
Angelina Galhós, para a angariação de 
fundos do “Cancro da Próstata”. Uma 
causa tão justa, como qualquer outra, 
mas, é pena que infelizmente, muito 
pouca gente, dá a importância que esta 

doença tem. A animação este-
ve a cargo do DJ “Entre Nós” 
formado por Mário Silva e 
Luís Melo, com a participação 
da artista da nossa comunida-
de, Fátima Miguel e do rancho 
folclórico “Verde Minho”, que 
entre cantares e danças, deixa-
ram uma bonita mensagem em 
português e francês, (visto não 
haver só portugueses na sala) 
transmitindo a todos os homens, a im-
portância deste cancro, e, agradecendo 
ao Clube Oriental, por os ter convida-
do, mesmo sendo um grupo com mui-
tos jovens, não se fi zeram rogados e 
aceitaram logo este convite, pois, para 
este “Rancho”, esta, era uma causa jus-
ta. Diamantino de Sousa, também pas-
sou a sua mensagem, alertando, todos 

os homens para que não tivessem medo 
nem vergonha de se prenunciar. De-
viam de ir ao médico ao mínimo sinto-
ma “anormal” que possam sentir. Para 
que a informação fosse melhor ouvida, 
Diamantino, convidou o Sr. Director 
Geral Adjunto do hospital “Santa Ca-
brini”, Vincent Gagliardi, de origem 
italiana, o qual elogiou os portugueses, 
em especial os jovens por se implica-
rem a nível cultural, e, por se envolve-
rem para estas causas. Mencionou que 
este cancro é o tipo de cancro, mais 

importante, e, frequente no homem. 
Acrescentou, que a prevenção é muito 
importante, deve-se consultar um uro-
logista e, anualmente, fazer uma ava-
liação clinica da próstata. Ao terminar, 
referiu, que tudo o que é diagnosticado 
a tempo, pode ser curado, mas, por fal-
ta de prevenção pode ser fatal. 
“Mais Vale Prevenir Que Remediar” 
Se pensarmos bem nestas mensagens, 

é verdade que ainda há muitos homens, 
com preconceitos e, que provavelmen-
te pensam: “comigo não!” Caro lei-
tor é, falso. Sigam os bons conselhos, 
deixem-se tratar pela razão de viver, 

pensem em vocês, na família e 
nos que vos rodeiam. A felici-
dade está na saúde e no amor 
de cada um pela vida. “Vivam-
-na e deixem-na viver”. 
Os organizadores deste even-

to, agradecem, ao Sr. director 
adjunto, Vincent Gagliardi, 
à direcção do Clube Oriental 
de Montreal, a toda a equipa 
da cozinha e a que serviu às 

mesas, à padaria “Notre Maison” que 
forneceu o pão, a todo o elenco de ani-
mação, aos órgãos de informação, a 
João Antunes pelos cartazes, a Dinora 
de Sousa que ornamentou os lacinhos 
azuis-claros (símbolo da cor do cancro 
da próstata) e a todos aqueles que de 
uma maneira ou de outra, também be-
nevolamente,  apoiaram e colaboraram 

para que esta noite se realiza-se.
Apesar de estarem presentes, só umas 

noventa pessoas, Telmo e Diamanti-
no, entregaram um cheque no valor de 
1.895$00 dólares à fundação do Hos-
pital Santa Cabrini para a luta contra 
o cancro.
A voz de Portugal faz votos, para que 

eventos como este, continuem, para 
ajudar os cientistas a encontrar mais 
facilmente a cura dessa ameaça terrível 
em que o mundo está a viver.
BOA SAÚDE A TODOS 

Elisa Rodrigues



A VOZ DE PORTUGAL  |  21 DE NOVEMBRO DE 2012  |  P. 13

TUNA DE OIRO, MATINÉ DE TEATRO DE VARIEDADES 

Manuel Neves

O Grupo de Teatro, da Tuna de Oiro, da Uni-
versidade dos Tempos Livres, num gesto de 

solidariedade para com a Conferência de São Vi-
cente de Paulo, apresentou uma matiné de teatro 
de variedades, no passado Domingo, em Santa 
Cruz. 

A Conferência de S. Vicente de Paulo, de Santa 
Cruz, agora liderada por Olga Loureiro, ano após 
ano e na maneira do possível, tem ajudado os mais 
necessitados da nossa comunidade. É cada vez mais 
difícil auxiliar todas as famílias carenciadas que pe-
dem ajuda, porque, infelizmente, são cada vez mais 
numerosas. Mas este grupo de benévolos, por vezes, 
com pouco, faz milagres.

Filomena Amorim, responsável e ensaiadora do 
grupo de teatro, consciente de todas essas difi culda-
des, propôs à comunidade esta extraordinária peça de 
actos de variedades, que encantou a mais de trezen-
tos e cinquenta espectadores. Todos estes amantes de 
cultura, adoraram as várias cenas que foram apresen-
tadas. Muita delas com um humorismo de bom gosto, 
que fez rir toda a assistência. Este grupo de teatro 
amador é composto por artistas de muito talento e 
potencial.
Todos os lucros verteram a favor da Conferência de 

S. Vicente de Paulo, que ao aproximar-se da quadra 
natalícia, saberá dar aos mais pobres um pouco mais 
de dignidade e de alegria aos mais pequeninos.
Os responsáveis da Conferência informam a comu-

nidade, que se encontra, na secretaria, e, à entrada da 
igreja, um cesto, para receber alimentos de primeira 
necessidade, para, depois, serem distribuídos nos ca-
bazes de Natal. Sejam generosos.
Muitos parabéns à Tuna d’Oiro por esta extraor-

dinária iniciativa e muito sucesso no futuro.
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CANTINHO DA POESIA

Lucenzo Soares Data de nascimento: 19 de Setembro de 2012
Mãe: Jessica Ozcanian | Pai: Tiago Soares

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fotografi as dos bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos devem ser 
enviadas, acompanhadas dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:  CONCURSO BEBÉ, 

A VOZ DE PORTUGAL 4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4 ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

BEBÉ DO ANO 2011 E 2012

MARIA SEVERA
Essa musa Onofriana
Que foi Maria Severa
Talvez de raça cigana

Marcou no fado uma era.

Nascida na Madragoa
Vivera no Capelão

E deu ao pintor Malhoa
Pró seu fado a inspiração.

Motivou muitos pintores
Foi na tela eternizada

Foi consonância de autores
Por poetas foi cantada.

Foi inspiração fadista
Foi canção e foi poema

Foi título de revista
E até de fi lmes foi tema.

Foi fadista de alma ardente
Fez do fado liberdade

Será sempre eternamente
A Severa da saudade !…

Bem merece o predicado
Maria de Portugal

Por ter sido mãe do fado
A Canção Nacional !...

Euclides Cavaco

VIDAS SEM RUMO
I

A vida está tão
causticadas desoladora

que é causadora
duma vida frustrada

II
Quantos inocentes

são padecentes
duma vida empuxa

Pois que ela é insegura

III
Andam na seca

Ao ar barulhento
Porque nem lar
nem sustento

IV
A sua triste vida
as arruma vão
parar às grades

da prisão para sua proteção

V
Continuam a

deriva procurando
melhor vida, mas

em resumo são vidas sem rumo

VI
Que pedem a Deus

Seia proteção e
lhes dê o seu perdão para

terem um bocadinho de pão

VII
A infelicidade os
arrastou num a

quisera que já passou
esperando melhorar vida e guarida

Maria Odette Judice Barradas Lourenço

DELTA Q / SISTEMA EXCLUSIVO
O sistema Delta Q, é um sistema de café em 

cápsulas, exclusivo e patenteado.
Acondicionado em atmosfera protectora, o café 

contido em cada cápsula encerra um padrão de quali-
dade e de características organolépticas que se man-
têm constantes de dose para dose e desde o primeiro 
até ao último dia da sua validade.
Por revelar o conteúdo de cada cápsula apenas no 

momento em que esta é aberta já no interior da sua 
máquina, este sistema assegura efi cácia e funcionali-
dade, mas, mais importante, a certeza de um expresso 
sempre perfeito.

Inovação Power Coffee
Delta Q Power Coffee é um café com o dobro da 

cafeína de um café normal.
Delta Q Power Coffee é o café ideal para todos 

aqueles que, por terem uma actividade extra exigen-
te, necessitam de uma dose extra de energia. O teor 
acrescido de cafeína advém exclusivamente de ingre-
dientes naturais - Guaraná e Ginseng – e comprova-

damente:
- Ajuda a aumentar a concentração
- Contribui para um aumento da capacidade de re-

sistência
- Ajuda a aumentar o estado de alerta*

Inovação Delta Q RedEspresso.
O Redespresso é a primeira cápsula de chá expresso 

do mundo, feita a partir de Rooibos, 100% natural, 
sem cafeína, com antioxidantes e com um sabor úni-
co.
Feito a partir da planta de Rooibos, produzida uni-

camente numa pequena região do mundo e consumi-
do como expresso unicamente numa cápsula Delta Q.
Elementos nucleares da marca, a Investigação e o 

Desenvolvimento que alimentam Delta Q estão se-
deados em Portugal e são parte integrante da empre-
sa.
É, assim, portuguesa a matriz do café dos cafés, que 

hoje proporciona já o consumo de um expresso sem-
pre perfeito nos quatro cantos do Mundo.
www.mydeltaq.com
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Este texto foi extraído do livro “Rostos, Olhares 
e Memória”, da autoria de Manuel Carvalho e 
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao 
interior da alma da Comunidade Portuguesa de 
Montreal.

ROSTOS, OLHARES E MEMÓRIA

Reza o roteiro turístico que “o Faial é uma fre-
guesia do concelho de Santana, situada na encan-
tadora Costa Norte da maravilhosa ilha da Ma-
deira, a uma altitude de cerca de 219 metros. Tal 
como quase todas as freguesias da Madeira, tam-
bém a do Faial fundou nos fi nais do século XIX 
(1895) a sua banda, então como Banda Filarmóni-
ca Recreio União Faialense”.
Foi neste mundo idílico onde a música, rainha e 

senhora, serpenteava por montes e vales, a sarar as 
agruras da vida árdua, que, em 1909, nasceu uma 
criança a quem deram o nome de João.
«Quando nasci já sabia música», recorda, hoje, pas-

sado mais de um século. «O meu pai era o regente da 
banda e os ensaios decorriam na casa que era do meu 
avô e mais tarde do meu pai.»
A evocação de tempos tão distantes desperta uma 

risada fresca que sobe do fundo da alma, como ri-
beira a cantarolar. Os olhos iluminam-se, as mãos, 
já gastas, animam-se, renascem, moldam as palavras, 
notas à solta numa pauta musical.
Estamos em Laval, a ilha gémea de Montreal, num 

bairro tranquilo, no bungalow do fi lho Mário, onde 
agora reside e saboreia a dádiva do conforto familiar. 
Lá fora, escorre, preguiçosa e soalheira, a tarde de 
inverno agasalhada por alvo manto de neve.
Desvanecido o constrangimento inicial, já nada 

pode deter a enxurrada de recordações que jorra da 
boca do maestro João de Freitas Mendonça. São re-
cordações de homem em paz com a vida, que sabe 
olhar o mundo com os olhos do coração e que apren-
deu a saborear a riqueza interior que, grão a grão, 
acumulou pela vida fora.
O corpo pode já estar alquebrado mas a lucidez é 

impressionante para ancião de tão veneranda idade.
«Quando aos dezoito anos fui para a tropa já levava 

a alma cheia de música. Já não podia viver sem a 
música. Sempre fez parte da minha vida.»
Os dedos passeiam pelo cabelo encanecido, tambo-

rilam no tampo da mesa árias antigas que povoam a 
mente e rejuvenescem o rosto.
«Ainda hoje tenho aqui no ouvido uma nota musical 

chamada lamiré que me acompanha desde criança e 
que devia ter aprendido no ventre da minha mãe.»
«Lalalamimiiiiiiréé...», trauteia. E a sonoridade 

inesperada da nota faz vibrar o ar, abre olhos de es-
panto, rasga sorrisos.
Maestro João fi ca deliciado com a reacção produ-

zida. A nota volta a soltar-se da garganta, com a so-
noridade de ave canora que reencontrou a liberdade.
«Lalalamiiirééé.»
Mesmo se a música foi a companheira fi el da sua 

meninice, é na tropa, no decorrer da carreira militar, 
que tão cedo abraçou, que aperfeiçoa os seus excep-
cionais dotes de instrumentista. O cornetim, a trom-
pete, o trombone, a trompa, deixaram de ter segredos 
para ele, ganharam vida nova, acariciados pela suas 
mãos nervosas e sedentas de descobrir novas e crista-
linas fontes melódicas.
Já casado, fez parte da Banda Militar da Madeira 

e em 1931 foi destacado para a ilha Terceira onde, 
mais uma vez, a música derrubou fronteiras e lhe 
franqueou as portas de inesperados mundos encan-
tatórios.
Sempre integrado no exército e ligado às bandas mi-

litares, passados dois anos regressou à Madeira até 
que em 1939 voltou para os Açores, desta vez para 
S. Miguel. Para além de integrar a Banda Militar dos 
Açores, com a qual percorreu as ilhas em inesquecí-
veis concertos, regeu, ao longo dos anos, várias fi lar-
mónicas que, com os seus garbosos fardamentos e os 
seus intrumentos relampejantes, espargiam, por onde 

JOÃO DE FREITAS MENDONÇA
actuavam, pródigos braçados de magia e alegria, por 
entre repicar de sinos e o estralejar do foguetório.
«Cheguei a ensaiar quatro bandas ao mesmo tempo. 

Não me largavam, todos me queriam. Não parava, era 
como um sonho que nunca mais acabava. Também 
compus muita música nesse tempo. Um compositor 
pode saber muita música mas se não a sabe transmitir 
aos outros é como um mau jardineiro. Num jardim, é 
preciso saber escolher e plantar as fl ores.
A música é igual. A pauta é o terreno onde plan-

tamos a música. Não pode fi car tudo misturado. Os 
instrumentos não se podem cruzar, cada um tem de 
seguir a sua linha.»
E, feliz, mais uma vez, o maestro João trauteia uma 

melodia arrancada do fundo da memória, enquanto 
a mão traça inspirados arabescos sobre a toalha da 
mesa.

Em 1951, integrou a orquestra que abrilhantou a ce-
rimónia de inauguração do Teatro Micaelense. Ainda 
por esse tempo, foi o responsável pelo arranjo musi-
cal do espectáculo A Nossa Terra: Revista Fantazia, 
que incluiu a marcha “Lénia Maria”, em homenagem 
à fi lha.
Assim, ao sabor duma vida tão cumulada de graças 

e dádivas, depressa correram os anos, cresceram os 
fi lhos, chegava a hora de abrandar a correria e da me-
recida reforma.
Mas, inesperadamente, contra todos os vaticínios, 

não se fi caram por aqui as suas errâncias. Aos 61 
anos, reformado do posto de 1º sargento, o canto das 
sereias do Novo Mundo inquietaram-lhe a alma. Os 
encantos tão louvados da “décima ilha” atraíram-no, 
viu-se enredado na teia dos afectos.
«Os fi lhos tinham emigrado para o Canadá. Deram-

-me as saudades e resolvi vir ter com eles.»
Estas eram terras muito diferentes daquelas que até 

aí tinha pisado.
Outra língua, outro clima, outros costumes, outra 

envolvência.
«A adaptação foi fácil», confessa, afi nal. «Tinha cá 

muitos conhecidos e amigos. Sentia-me em casa.
Quando comecei a trabalhar no hotel Reine Elisa-

beth as pessoas achavam-me muito velho. Fui traba-
lhar à experiência para a máquina de lavar loiça mas 
passado pouco tempo viram a esperteza com que me 
desembaraçava e já confi avam em mim.»
E, naturalmente, como mulher apaixonada, a mú-

sica aconteceu de novo, desabrochou no seu cami-
nho com o vigor de sempre. Em 1972, a Filarmónica 
Portuguesa de Montreal começava a dar os primeiros 
passos e encontrou nele o regente ideal para a guin-
dar a píncaros nunca sonhados. Rapidamente, a fama 
do maestro João Mendonça espalhou-se pelas comu-

nidades portuguesas do Canadá e Estados Unidos.
Ao compasso das árias da Filarmónica, as festas e 

romarias alcançaram outro colorido, as procissões do 
Senhor Santo Cristo e do Espírito Santo ganharam 
novo alento e fulgor. A mátria fi cava mais perto, mais 
estreito o “rio Atlântico”. Os corações despertos após 
longa letargia, extasiavam-se, sacudiam o torpor, re-
descobriam a identidade quase esquecida nos baldões 
da luta pelo pão de cada dia.
Com a naturalidade das obras sólidas e duradouras, 

o seu saber e experiência contribuíram decisivamente 
para a formação de uma nova geração de músicos e 
para a divulgação da música fi larmónica portuguesa 
no Canadá, assegurando assim o futuro desta impor-
tante componente da nossa identidade cultural.
Recorda com evidente agrado a composição dos hi-

nos da Nossa Senhora do Monte e da Filarmónica, 
além da gravação dum disco com as mais populares 
execuções musicais da banda, que ainda hoje dão 
brado na Comunidade.
Ao vê-lo à minha frente, com os seus esplêndidos 

103 anos, a pergunta inevitável sobe à tona da con-
versa:
- Se pudesse voltar atrás, tornaria a fazer a mesma 

vida?
O maestro lança-me um olhar vivo e a resposta adi-

vinhada solta-se, rápida.
- Sempre, era esse o meu sonho.
- Sempre com a música a acompanhá-lo?
- A música é a minha alegria.
- É um homem feliz?
- Sou. Tenho tudo o que me faz falta. Fiz sempre o 

que gostava.
Folheamos álbuns de fotografi as, admiramos diplo-

mas de mérito e retalhos de jornais emoldurados pe-
las paredes do seu quarto, reconfortantes evocações 
dum passado tão rico e denso. A cristalização duma 
vivência feérica. Paira à nossa volta a magia dos mo-
mentos únicos, agasalha-nos um manto de ternura, 
respira-se a paz do destino cumprido.
«A minha vida foi isto», resume o maestro, esten-

dendo os braços.
Adivinha-se uma ponta de emoção na voz quebrada, 

na cabeça que se curva, reverente, agradecida à vida. 
«A música há-de ir comigo.»
Já no aconchego do sofá da sala, a retemperar forças, 

a conversa solta-se, espraia-se, busca novos rumos. 
Apesar da idade avançada, o maestro João continua 
um homem curioso, atento ao mundo que o rodeia.
Apoquenta-o um pouco a dissolução dos valores 

morais nos tempos que correm. Mas logo a esperan-
ça se sobrepõe.
«Acredito que ainda há-de nascer um homem novo, 

diferente do que somos. Muito melhor. Vai levar mui-
tos anos mas vai acontecer. O mundo será então com-
pletamente diferente do que é hoje. O mundo há-de 
ser de todos e todos hão-de ser para o mundo.»
E ao contemplar a luz que lhe brota do coração e 

lhe incendeia o olhar, não temos outro remédio senão 
acreditar.
Lá fora, o sol continua a faiscar sobre a neve, sor-

ridente e solidário com as palavras do maestro João 
que, um pouco fatigado, de olhos cerrados, recosta a 
cabeça no sofá e, sonhador, assobia uma melodia. Era 
muito possível que o seu espírito, luminoso e puro, 
andasse agora, em voo sem pressas, lá para as bandas 
da ilha da Madeira, a planar entre o mar e os penhas-
cos, a acender memórias da infância, nos últimos 
anos mais vivas do que nunca.
Só falta acrescentar um pormenor revelador da sua 

inabalável alegria de viver. Quando o fi lho, amavel-
mente, nos ofereceu uma bebida de despedida, tam-
bém o maestro João se quis juntar à confraternização 
bebendo, regaladamente, um generoso cálice de co-
nhaque. Para os seus 103 anos, olhem que é obra! 
Vontade de continuar a saborear o pão da vida não lhe 
falta, salta aos olhos de qualquer um.
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HIGH SCHOOL OF MONTREAL ADULT CENTRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2

Tel. 514-788-5937
INGLÊS BÁSICO

INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES
Inglês básico - manhã

Datas: 26, 27, 28, 29 de Novembro 2012
             3,   4,   5,   6 de Dezembro 2012
Hora:  9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde 
Datas: 26, 27, 28, 29 de Novembro 2012
             3,   4,   5,   6 de Dezembro 2012
 Hora:  17h00 às 19h00Um dos 

UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ORIGINAL ÚNICAMENTE) É EXIGIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HORÁRIOS DAS AULAS DE
INGLÊS DE BASE DE MANHÃ E DE TARDE

Manhã: Do 7 de Janeiro até 29 de Março de 2013
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 7 de Janeiro até 28 de Março de 2013
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

Sítio web: www.hsmontreal.ca

UMA DAS SEGUINTES PROVAS DE RESIDÊNCIA
NO (ORIGINAL ÚNICAMENTE) É EXIGIDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)

CÂNDIDA MERKEL
COMENTÁRIO DA SEMANA

Tudo podia, de facto, ser bem pior. 
Como não termos, por exemplo, 

uma amiga alemã que tanto admira 
o nosso sacrifício.
E tudo vai bem, no melhor dos mun-

dos. Angela Merkel partiu como che-
gou, de mãos vazias e coração de ferro. 
Olhos nos olhos, veio até cá para dizer 
que Portugal está a cumprir de forma 
exemplar, estoicamente, pelo que não 
há qualquer razão para que algo mude 
no atual plano de resgate acordado com 
a troika. E enquanto as coisas continua-
rem assim, poderá sempre contar com 
a amizade alemã.
A chanceler sabe que o esforço é gran-

de e que não se podem esperar grandes 
resultados de um dia para o outro. A 
chanceler diz que sabe... mas saberá 
mesmo?
Terá Merkel a noção do perigo de co-

lapso que ameaça hoje grande parte da 
economia, sobretudo as inúmeras pe-
quenas e médias empresas que supor-
tam uma parcela enorme do emprego 
em Portugal? Terá ela noção do sufoco 
fi nanceiro em que vive já uma percen-
tagem muito signifi cativa de famílias 
portuguesas, afetadas pelo crescimento 
do desemprego e pelas reduções ge-
neralizadas de rendimento? Terá ela 
noção da quantidade de pais que não 
aguentam os custos da saúde ou da es-
cola dos fi lhos? Terá noção dos milha-
res de portugueses da classe média que 
chegaram ao limiar da pobreza, agar-

rados a obrigações fi nanceiras que não 
vão poder cumprir? E terá noção dos 
muitos que caíram já em situação de 
pobreza extrema - e, muitas vezes, na 
pior das pobrezas, a pobreza escondida 
e envergonhada de quem nunca antes 
teve de viver dependente da ajuda de 
terceiros? Terá ela noção da situação de 
pré-colapso em que se encontram seto-
res inteiros da economia portuguesa? 
Ou da asfi xia fi nanceira de numerosas 
empresas, institutos e serviços do Es-
tado? Saberá ela que as universidades 
portuguesas e a investigação científi ca 
em Portugal estão em risco de deitar 
por terra anos de desenvolvimento, por 
falta de apoio fi nanceiro, público e pri-
vado? Terá ela uma noção, mínima que 
seja, do que poderá acontecer a partir 
de janeiro, quando entrarem em vigor 
as medidas recessivas aprovadas com o 
Orçamento do Estado para 2013?
Sim, como diz Angela Merkel, Por-

tugal está a viver um momento difícil 
e os portugueses estão a percorrer um 
corajoso caminho de correção dos er-
ros cometidos no passado. E ponto fi -
nal. Desiluda-se quem retirou qualquer 
tipo de esperança das meias-palavras, 
proferidas aqui e ali, seja pela própria 
chanceler seja por outros responsáveis 
políticos ou tecnocratas alemães, sobre 
os riscos do excesso de austeridade. 
Desta líder alemã sabemos agora muito 
bem o que devemos esperar: tudo deve 
continuar como está. Porque a não 
existência de um plano de resgate seria 
seguramente pior. E porque a revisão 

do atual acordo com a troika, nas suas 
linhas essenciais, quer de prazo de pa-
gamento quer de juros a pagar, é, pura 
e simplesmente, uma “não-possibilida-
de” que, por qualquer razão insondá-
vel, não pode sequer ser colocada no 
campo das hipóteses.
Passos Coelho, no entanto, percebe 

bem o que diz a chefe do Governo ale-
mão. Resultado fi nal de uma dialética 
mental, interna, impossível de seguir 
pelo comum dos mortais - exceto, tal-
vez, pela própria Merkel -, acedemos 
apenas à conclusão repetida pelo pri-
meiro-ministro de que renegociar os 
termos do plano de resgate seria pro-
curar um resultado pior do que aque-
le que temos hoje, porque signifi caria 
comprar ainda mais austeridade. O 
primeiro-ministro devia, um destes 
dias, dedicar um pouco mais de tempo 
a explicar a sua taxativa conclusão aos 
portugueses, porque não se percebe se 
ela advém da realidade política e fi nan-
ceira com que tem de lidar, ou se resul-
ta de uma qualquer premissa axiomá-
tica que o chefe de Governo resolveu 
adotar a fi m de consolidar a fé que lhe 
permite persistir neste estreito cami-
nho. Mas arrisca-se, numa manhã não 
muito distante, a acordar com apenas 
Merkel a seu lado. Neste cenário pou-
co entusiasmante mas, apesar de tudo, 
plausível, vai ter apenas a consolação 
de que para Merkel também não há, em 
defi nitivo, espaço para planos “B”.
Após a visita da chanceler, podemos, 

no entanto, fi car tranquilos quanto a 

uma questão: a intransigência não re-
sulta de qualquer problema da Ale-
manha com Portugal. É bem pior que 
isso, é um problema da Alemanha com 
a Europa. Como disse Merkel, “esta-
mos” (os povos e os líderes europeus? 
A Alemanha, líder, de facto, da União 
Europeia?) a aplicar um caminho de 
austeridade na Europa (estará Merkel 
a “refundar” a Europa?). Um caminho 
que, afi rmou, não é compatível com 
o questionar constante das decisões 
tomadas, com o estar sempre a olhar 
para trás. Ou seja, é preciso seguir em 
frente, custe o que custar, porque não 
é de um problema com Portugal que 
se trata, é de uma questão maior - mas 
que, por isso mesmo, também não dei-
xa espaço para compaixões com países 
como Portugal.
Como diria Cândido, de Voltaire, 

“tudo vai pelo melhor no melhor dos 
mundos possíveis”. Portugal cumpre, a 
austeridade está em curso, e está para 
fi car, e Merkel garante que a história 
terá um fi nal feliz, tão feliz que conta-
rá, num destes dias, com a chanceler a 
banhos numa das nossas belas praias da 
costa alentejana ou algarvia, em férias 
que fi caram publicamente prometidas.
E é este o mundo possível que temos e 

que podia, de facto, ser bem pior. Basta 
pensar na possibilidade de não termos 
uma amiga do peito como a chanceler 
Merkel, que tanto admira o nosso sa-
crifício. Ou não termos, mesmo, um 
primeiro-ministro que a percebe assim, 
tão bem.

Pedro Camacho
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

SERVIÇOS CONSULARES
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
embportugalotava.blogspot.com

Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.036.6
www.secomunidades.pt/web/montreal
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16h30
Quinta-Feira 9H00-15H30 
Sexta-Feira 8H30-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                       T.:514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9            T.:514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.:514844.1011
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfi ca
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

20 de Novembro de 2012
1 Euro = CAD 1.281950

QUINTA-FEIRA 22 DE NOVEMBROQUINTA-FEIRA 22 DE NOVEMBRO
- CARLOS BOTELHO DIRECTOR DA SATA - CARLOS BOTELHO DIRECTOR DA SATA 
  FALA DA SEMANA CULTURAL  FALA DA SEMANA CULTURAL
- FILME TABU EM MONTREAL- FILME TABU EM MONTREAL

SÁBADO SÁBADO 24 DE NOVEMBRO24 DE NOVEMBRO
- VINHOS DE PORTUGAL - ALIVIN- VINHOS DE PORTUGAL - ALIVIN
- LIVRO DE LAUREANO SOARES - IMAGENS DO CORAÇÃO- LIVRO DE LAUREANO SOARES - IMAGENS DO CORAÇÃO

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

FILARMÓNICAS

Centro de Ajuda à Família
T.: 514.982.0804

Centro Acção Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045

Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmonica Divino Espirito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

RANCHO FOLCLÓRICOS

CENTROS

Campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

Falo
Português

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ASSISTENTE
SOCIAL

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BANCOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CLÍNICAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

CONTABILISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DENTISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

ELECTRICIDADE

Mercearia Mercearia 
PortuguesaPortuguesa

4701 St-Urbain4701 St-Urbain
514.514.842.3373842.3373

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212

FARMÁCIAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

FUNERAIS

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

MERCEARIAS

MONUMENTOS

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

TRANSPORTES

IMPORTADORES

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

TRADUÇÕES
Informe-se sobre o

Guia do consomidor
dando visibilidade

do seu negócio
para um preço

modesto no jornal e 
no nosso site web.

514-284-1813
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Rogério Velosa
1934-2012

Faleceu em Montreal no dia 17 de Novem-
bro de 2012, com 78 anos de idade, Ro-
gério Velosa, natural de Funchal, Madeira, 
Portugal, esposo de Isabel Gonçalves.
Deixa na dor a sua esposa, fi lhos e côn-
juges, netos/as, irmãos/ãs, sobrinhos/as, 
assim como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
LA MAISON DARCHE 
RÉSEAU DIGNITÉ
7679, boul. Taschereau
Brossard, QC
www.dignitequebec.com

A missa de corpo presente será celebrada, hoje, quarta-feira 
21 de Novembro de 2012, às 11h na Igreja Good Shepherd, 
7900 Naples em Brossard. Vai ser sepultado no cemitério No-
tre-Dame-des-Neiges em Montreal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento 
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem 
Hajam.

EMPREGOS

Linhas da mão e 
cartas. Vidente com 
dons naturais. Re-

solve 
os seus problemas 

sem voodoo. 
Rosa

514 278.3956

VIDENTE

Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, 
para pequenos trabalhos ar-
ranjar e manutenção geral para 
companhia imobiliária a tempo 
inteiro no distrito de ANJOU. 

514-355-1233
INFO@PLEXON.CA

Precisa-se pasteleiro com ou 
sem experiência a tempo intei-
ro. Precisa-se de empregada 
de balcão de segunda a sexta-
-feira das 7h às 13h e outra 
para o fi m-de-semana.

Fernando: 514-382-2143

VENDE-SE
CERAMIC SOLANO

Grande Venda de cerâmica 
italiana para cozinha, casa 
de banho, restaurante, gara-
gem, balcão, etc. A partir de 
99¢.

514-727-6293Procura-se um ajudante pa-
deiro para trabalhar durante a 
noite com experiência em pão 
português.

514-796-3683

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

75  Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.jassure.ca
seguros online

†

†

Precisa-se de pessoa para 
trabalhar no balcão a tem-
po parcial com experiên-
cia.

514-844-2169

Precisa-se de ajudante 
de cozinha jovem e 

dinâmica para trabalhar 
nos fi ns-de-semana em 
restaurante português 
muito bem conhecido. 

514-240-3912

NECROLOGIA
Manuel Do Rego Machado

1931 - 2012

Faleceu em Laval no dia 5 de Novembro 
de 2012, com 81 anos de idade, Manuel do 
Rego Machado, natural de Feteiras, São 
Miguel, Açores, esposo de Belmira Moniz.
Deixa na dor a sua esposa Belmira, a sua 
fi lha Maria (Serge Sauvé), o seu fi lho José, 
seus netos/as Michael, Jonathan, Jean Ma-
nuel, Rosa, Antonella, Tony, Kathy e Sandra, 
bisnetos/as Sabrina, Melissa, Audréy-Anne, 
Pierre, Allyson e Samuel, a sua irmã Lidia 
(Alvaro), os seus sobrinhos e sobrinhas, as-
sim como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc 
222 Boul. Des Laurentides, Laval
Tél. 514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848

A missa de corpo presente teve lugar na quinta-feira 8 de No-
vembro de 2012, às 15h na Igreja St-Louis de Monfort em La-
val.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento 
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem 
Hajam.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

OO

†

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇOO MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECODE LIMPEZA A SECO

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• • Especializado na reparação de forros de casacosEspecializado na reparação de forros de casacos

de couro e camurçade couro e camurça

Temos bons preçosTemos bons preços
Peter: 20, St-CuthbertPeter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

Há 30 i C id d P t

Carlos Catarino Dos Santos
Faleceu em Montreal no dia 18 de Novem-
bro de 2012, com 64 anos de idade, o se-
nhor Carlos Catarino Dos Santos, natural de 
Olhão, Quelfes, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Maria Elisabete 
Afonso Dos Santos, seus fi lhos Paulo, So-
nia, Veronica, Lina (Helder), suas netas Aida 
e Elisabete, seu melhor amigo Belix, familia-
res e amigos.
Em vez de mandar fl ores, um donativo à 
“Société Canadienne du Cancer” seria apre-
ciado.
Os serviços fúnebres estão a cargo de;
Alfred Dallaire | Memoria
4231, St-Laurent, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório vai ser realizado amanhã, quinta-feira, dia 22 de No-
vembro de 2012 das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h00.
O serviço fúnebre será realizado sexta-feira, 23 de Novembro 
às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Renovam com profunda sau-
dade a missa do sétimo dia que vai ser realizado sábado 24 de 
Novembro de 2012 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento 
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos 
Obrigado. Bem Hajam.

† Virginio Raposo
Faleceu em Montreal no dia 17 de Novem-
bro de 2012, com 76 anos de idade, o se-
nhor Virginio Raposo, natural de Livramen-
to, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, seu fi lho Paulo 
Jorge, seu irmão José, suas irmãs Natalia, 
Maria Isabel e Maria de Lurdes, sobrinhos/
as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, St-Laurent, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins

O velório vai ser realizado, hoje, quarta-feira, 21 de Novembro 
de 2012 das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h00.
O serviço fúnebre será quinta-feira, 22 de Novembro às 10h00 
na Igreja Santa Cruz. Vai ser sepultado no cemitério Repos St-
-François D’Assise. Renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que vai ser realizado sexta-feira 23 de Novembro 
de 2012 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento 
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos 
Obrigado. Bem Hajam.

EMPREGOS
Precisa-se de uma senhora 
para fazer limpeza uma vez por 
semana na (rive-sud), de pre-
ferência com carro e também 
com experiência.

514-294-8846

ENCONTROS
Homem procura mulher de 
mais ou menos 50 anos para 
fazer uma vida junta. 

Pode contactar-me 
514-898-2078



A VOZ DE PORTUGAL  |  21 DE NOVEMBRO DE 2012  |  P. 20

3

SUDOKU

8

1

49

1

9

4

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PALAVRAS CRUZADAS

1

6

1

8

ANEDOTA

5

8

3
7

9
8

2

4

6

2

94
2

5

SOLUÇÃO DA SEMANA PASSADA

HORIZONTAIS: 1. Furão, Caju.~2. Café, Clamor. 3. IVA, Sainete. 4. Me, 
Deste, Ai. 5. Alta, Orla. 6. Aedo, Ouro. 7. Mira, Raso. 8. As, Varia, Si. 9. 
Bimotor, Bar. 10. Alisem, Boda. 11. Rolo, Acima.
VERTICAIS: 1. Cima, Babar. 2. Favela, Silo. 3. Ufa, Tem, Mil. 4. Ré, 
Dadivoso. 5. Se, Orate. 6. Ocaso, Aroma. 7. Litro, Ir. 8. Canelura, Bi. 9. 
Ame, Ara, Bom. 10. Jota, Ossada. 11. Ureia, Oira.

Filipe volta para o trabalho depois de 15 dias de 
doença. O colega pergunta-lhe, então já estás me-
lhor? Sim estou. Isto foi para mim uma experiência 
magnifi ca.
O quê... 15 dias de gripe e chamas a isso mag-
nifi co? Sim porque me apercebi até que ponto a 
minha mulher me amava.
Porque é que dizes isso? 
Olha cada dia que o carteiro tocava a campainha, 
a minha mulher não era capaz de esconder a sua 
alegria, e gritava bem alto: 
O meu marido está em casa!, o meu marido está 
em casa.!

Qual a diferença entre um cancro e um Alentejano?
O primeiro evolui e o Alentejano não.

Na aula de matemática: 
- quantos dedos eu tenho nessa mão, Joãozinho?
- Cinco professora! 
- Se eu tirar três, o que acontece? 
- A senhora fi ca aleijada!!! :woohoo:

3
6

8

7

HORIZONTAIS 1. Pôr data em. Coima. 2. Abrandar a dureza. 
Reduzir a pó. 3. Trejeitos. Corda de reboque. 4. Deus te salve! 
(interj.). Respeitar. 5. Meia dúzia. Esvaziar. 6. Caminhar. Impos-
to automóvel (abrev.). Grito de dor ou de alegria. Indica lugar, 
tempo, modo, causa, fi m e outras relações (prep.). 7. Imposto 
gravoso. Desejo de dormir. 8. Desonesto. Grande porção. 9. 
Composição poética de assunto elevado e destinada ao can-
to. Extinto. 10. Sulco natural ou artifi cial por onde passa água. 
Companheiras. 11. Folhoso. Fruto da amoreira e de algumas 
espécies de silvas.
VERTICAIS 1. Aquilo que é demais. Discurso. 2. Desviar. O 
mesmo. 3. Apanhei. Última letra do alfabeto grego. 4. Naquele 
lugar. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia 
de China ou chinês. Aqueles. 5. Mulher que possui muitos 
bens. Popularidade. 6. Porco (prov.). Mulher atarracada (prov.). 
7. Grande saco. Sacerdote budista tibetano. 8. A unidade. Pano 
de algodão com que os guerreiros de Timor cobriam o corpo, 
da cintura ao joelho. Aguardente de cereais. 9. Dividir em lotes. 
Santo a quem é dedicado um templo ou capela. 10. Texto ou 
conteúdo de um escrito. Atar com nós. 11. Altar cristão. Cari-
nhosa.

OZ - MÁGICO E PODEROSO
TEM UM NOVO TRAILER

Oz - Mágico e Poderoso (The Great and 
Powerful), prelúdio da Disney para o clássico 

O Mágico de Oz que Sam Raimi  dirige, ganhou 
um novo trailer. Asissta abaixo [atualizado com as 
versões legendada e dublada]:
o fi lme, quando Oscar Diggs (James Franco), um 

mágico de circo com uma ética discutível, é carrega-

do do poeirento Kansas para a vibrante Terra de Oz, 
ele acha que tirou a sorte grande - fama e fortuna ao 
seu dispor. Até que ele encontra três bruxas, Theo-
dora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) e Glinda 
(Michelle Williams), que não estão convencidas de 
que ele é o grande feiticeiro que todos imaginam. Re-
lutantemente tragado pelos épicos problemas em que 
a Terra de Oz e seus habitantes estão enfrentando, 
Oscar tem que descobrir quem é bom e quem é mal, 
antes que seja tarde demais. Colocando em prática 

suas artes mágicas da esperteza e do ilusionismo - e 
até um pouco de feitiçaria - Oscar se transforma não 
apenas no grande e poderoso Mágico de Oz, mas em 
um homem melhor.
No elenco estão também Zach Braff (Scrubs), como 

o leal, mas subestimado, assistente de Oscar (e tam-
bém como a voz de um macaco alado que acompanha 

o mágico), a menina Joey King, uma bonequinha de 
porcelana que se torna protegida de Oscar depois que 
a sua família é reduzida a cacos por Evanora, e Abi-
gail Spencer, uma espectadora 
do mágico no Kansas. David 
Lindsay-Abaire (Robôs) revi-
sou o roteiro de Mitchell Kapner 
(Meu Vizinho Mafi oso, Romeu 
Deve Morrer). A estreia aconte-
ce em 8 de março de 2013.

NOVO UNCANNY X-MEN SERÁ MAIS “DARK”
A Marvel até agora só soltou um teaser do que 

deve ser Uncanny X-
-Men, retomada Marvel 
Now  da série clássica dos 
mutantes, que fi cará sob os 
cuidados do roteirista Brian 
Michael Bendis e do dese-
nhista Chris Bachalo. Mas 
Bachalo se adiantou em 
seu blog pessoal e, além de 
mostrar um pedacinho de 
arte, revelou um pouco da 
direção da série. Spoilers à 
frente!
“A parte mais ousada é o tom 

da série - pelo menos o que 
parece, pois ainda é cedo -, 
que vai ser mais dark”, escre-
veu Bachalo, que diz também 
ter projetado novos unifor-
mes. “Os poderes dos perso-
nagens foram ‘ajustados’ em 
função da força Fênix e fui 
convidado a desenhar unifor-
mes novos para todo o elenco. 

Para todo mundo.”
A imagem que Bachalo revelou 

traz Ciclope com um visor em X, 
Magneto com um elmo mais fecha-
do e possivelmente Magia. [Atua-
lizado com a imagem integral da 
capa] A cena tem a ver com AVX: 
Consequences, minissérie cuja úl-
tima edição saiu esta semana e que 
termina com Magneto e Magia sal-
vando Ciclope de uma prisão de 
segurança máxima para tornarem-
-se fugitivos mutantes, perseguidos 
por todo o mundo.
A edição ainda diz que os leitores 

devem acompanhar “a revolução 
de Ciclope, Magneto e Magia em 
All New X-Men”, a nova x-série 
que estreia na semana que vem, 
também escrita por Bendis. A cisão 
entre o grupo de Ciclope (agora 
bem reduzido) e o resto do univer-
so mutante aparentemente será um 
tema forte no início da fase “bendi-
siana” com os X-Men.
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IDIAN SHAMAN
Warlock and healer of Birth 

Acabaram-se as humilhações, o maltrato, o rogar. Não se preocupe. Deixe o seu 
problema nas minhas mãos, eu o ajudarei de uma forma imediata e defi nitiva. Eu 

não acredito em margens de erro. Tenho 30 anos de experiência na luta contra os que 
enganam, e roubam. Venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como eu 

serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer as vossas possibilidades. Amiga, 
amigo, aqui tem a solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu não digo, 

eu faço, eu cumpro e eu dou uma garantia total.

 Laço Eterno

Laço 
Encantado

Laço de Paixäo

Laço de 
Perfeição

TESTEMUNHOSFACTOS AUTENTICOS DA VIDATESTEMUNHOS

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu 
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue 

a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil 
da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma 

garantia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra.

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não 
acreditam em nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São pessoas que 

foram enganadas e que não confi am em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bruxarias.

7551 ST-HUBERT 438-338-9899 

Depois de saír-
mos da banca-
-rota, somos de 
novo uma famí-
lia viva. Fomos 
destruídos por 

um ritual voodoo, que de 
repente sem explicação, 
afectou toda a minha fa-
mília. A única explicação 
lógica era a inveja. 
Agora estamos saúda-
veis e protegidos contra 
a má infl uência. 
Obrigado SHAMAN. 
KUMARA.

Tenho agora uma 
relação feliz, de-
pois de muito ter 
sofrido, por cau-
sa de uma bruxa-
ria, que mudou a 

minha vida. 

Com a ajuda do SHAMAN 
INDIO consegui ver a face 
do meu inimigo e voltar a 
ser a pessoa feliz que era 
antes. 

HAPPY WOMAN.

Conseguimos li-
bertar a nossa 
família e casa de 
um bruxedo que 
o nosso vizinho 

nos rogou.Ele tinha en-
terrado um fetish no nos-
so quintal,afi m de des-
truír a nossa harmonia e 
felicidade.Agora a vida 
mudou e estamos todos 
livres das infl uências dia-
bólicas .Obrigado SHA-
MAN. TEXEIRA FAMILY.

Tinha uma família feliz, até ao dia 
em que uma mulher me fez a cabe-
ça e sem saber como, encontrei-
-me numa relação com ela.
Quase cheguei ao divórcio.
Com a sua sabedoria o SHAMAN 

INDIO, devolveu-me a razão e aconselhou-
-me a salvar a minha família. 
RICHARD

A minha mulher desenvolveu um 
mau temperamento contra mim e 
minha família.
Sentia-me muito mal,sobretudo de-
pois de vários anos de casado.
Ela tinha sido vítima de rituais ne-

gros para nos destruír.
Graças ao SHAMAN,estamos agora a planear 
a nossa segunda Lua de Mel. 
RANCINES DE ALBA.
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1-FC Porto 23 9 7 2 0 24 6
2-Benfi ca 23 9 7 2 0 23 6
3-SC Braga 17 9 5 2 2 20 12
4-P. Ferreira 14 9 3 5 1 11 7
5-Rio Ave 14 9 4 2 3 10 10
6-Estoril Praia 12 9 3 3 3 15 13
7-V. Guimarães 11 9 3 2 4 8 16
8-V. Setúbal 11 9 2 5 2 8 12
9-Olhanense 10 9 2 4 3 13 14
10-Sporting 10 9 2 4 3 7 9
11-Gil Vicente 9 9 2 3 4 7 12
12-Marítimo 9 9 2 3 4 5 14
13-Académica 8 9 1 5 3 10 12
14-Nacional 8 9 2 2 5 14 20
15-Moreirense 6 9 1 3 5 10 14
16-Beira-Mar 6 9 1 3 5 11 19

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS
LIGA ZONE SAGRES

Gil Vicente 0-1 P. Ferreira
V. Guimarães 1-3 Nacional

Estoril Praia 2-0 Moreirense
Olhanense 1-0 Beira-Mar
FC Porto 2-1 Académica

Rio Ave 0-1 Benfi ca
Sporting 1-0 SC Braga
Marítimo 1-1 V. Setúbal

RESULTADO

Beira-Mar 23/11  15:15 V. Guimarães
Benfi ca 24/11  15:30 Olhanense
V. Setúbal 25/11  11:00 Rio Ave

Nacional 25/11  11:00 Estoril Praia
Académica 25/11  13:00 Gil Vicente

SC Braga 25/11  15:15 FC Porto
Moreirense 26/11  15:15 Sporting
P. Ferreira 27/11  15:15 Marítimo

PRÓXIMA JORNADA

Jackson M, [FC Porto] 8
Éder [SC Braga] 6
Óscar Cardozo [Benfi ca] 6
Lima [Benfi ca, SC Braga] 6
James R. [FC Porto] 6
Meyong [V. Setúbal] 6
Luís Leal [Estoril Praia] 5 
Nabil Ghilas [Moreirense] 5
Rodrigo [Benfi ca] 4
João Tomás [Rio Ave] 4
Abdi [Olhanense] 4
Steven Vitória [E. Praia] 4
Ricky van W. [Sporting] 4
Tarantini [Rio Ave] 4
Wilson E. [Académica] 3
João Ribeiro [Guimarães] 3
Edinho [Académica] 3

MARCADORES

Grupo A

Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto

FC Porto 1-0 Paris SG

FC Porto 3-2 Dynamo Kyiv 

Dynamo Kyiv 0-0 FC Porto

FC Porto 21/11 Dinamo Zagreb

Paris SG 04/12 FC Porto

Grupo G

Celtic 0-0 Benfi ca

Benfi ca 0-2 Barcelona

Spartak Moskva 2-1 Benfi ca

Benfi ca 2-0 Spartak Moskva

Benfi ca 2-1 Celtic

Barcelona 05/12 Benfi ca

Grupo H

SC Braga 0-2 CFR Cluj

Galatasaray 0-2 SC Braga

Man. United 3-2 SC Braga

SC Braga 1-3 Man. United

CFR Cluj 3-1 SC Braga

SC Braga 05/12 Galatasaray

LIGA DOS CAMPEÕES UEFA EUROPA LEAGUE

Grupo B

Plzen 3-1 Académica

Académica 1-1 Hapoel Tel Aviv

At. Madrid 2-1 Académica

Académica 2-0 At. Madrid

Académica 22/11 Plzen

Hapoel Tel Aviv 06/12 Académica

Grupo D

Marítimo 0-0 Newcastle

Club Brugge 2-0 Marítimo

Marítimo 1-1 Bordeaux

Bordeaux 1-0 Marítimo

Newcastle 22/11 Marítimo

Marítimo 06/12 Club Brugge

Grupo G

Sporting 0-0 FC Basel

Videoton 3-0 Sporting

Genk 2-1 Sporting

Sporting 1-1 Genk

FC Basel 22/11 SportingGenk  

Sporting 06/12 Videoton

CLEMENTE, NA SENDA DE
PAULETA RUMO AO SONHO DA LIGA

Avançado do Arouca, especia-
lista em marcar na Taça de 

Portugal, tem um percurso que faz 
lembrar o conterrâneo com quem se 
cruzou no Operário dos Açores.
Clemente é um daqueles jogadores-

-sombra que abundam na II Liga. Go-
leador nato, fez da Taça de Portugal uma 
espécie de refúgio para mostrar que pode 
fazer estragos diante de qualquer adver-
sário, mesmo de escalão superior. Até os 
atuais bicampeões nacionais já sofreram 
um golo do açoriano. «Ao Beira Mar, 

Académica, Olhanense, ao F.C. Porto, no Jamor, pelo 
Desp. Chaves, e agora ao Rio Ave», enumera, orgulho-
so, ainda na ressaca da eliminação dos vila-condenses. 
«Tenho sido feliz e, como é a única oportunidade que 
tenho para jogar com equipas da Liga, não me faço ro-
gado», afi ança ao Maisfutebol.
No clube, até já há quem queira obrigar o treinador a 

fazê-lo jogar sempre, mas Vítor Oliveira tem aqui uma 
bela dor de cabeça: então e o que fazer com Joeano, 
simplesmente o melhor marcador da II Liga? «Os meus 
colegas, na brincadeira, dizem que entramos logo a ga-
nhar na Taça, porque eu marco sempre», graceja. Aos 
29 anos, o «artilheiro» continua a alimentar o sonho que 
o levou a deixar São Miguel há sete anos. «Não perco 
a esperança. Se não me vierem buscar esta época, es-
pero que o Arouca suba. Acredito no meu valor e sei 
que tenho condições. Há quem venha da Liga e depois 
não jogue na II, mas eu jogo», atira. «Este ano vai ser 
fundamental para mim. Se não for para a I Divisão, 

devo enveredar pelo estrangeiro. Já tive propostas do 
Chipre, por exemplo, mas tenho andado a adiar. Agora, 
com esta idade, terei de tomar uma decisão», asseve-
ra, sem se deter nas críticas a quem tema em ignorar o 
pedigree do avançado português: «Somos bons, temos 
qualidade, falta apenas quem tenha coragem de apostar 
em nós. No estrangeiro, quem vem de fora, tem de pro-
var, tem de fazer a diferença. Aqui não. Todo o estran-
geiro chega logo rotulado de craque, mas depois vai-se 
embora e nem demos por ele.» Nos Açores, Clemente 
jogou no Operário, onde se cruzou com aquele que viria 
a tornar-se no seu ídolo de sempre: Pauleta. «Eu jogava 
nas camadas jovens e ele nos seniores. Já se destacava 
bastante e manteve-se sempre humilde. Foi de quem 
eu mais gostei no futebol», desvenda, não escondendo 
uma certa identifi cação: «Tivemos um percurso pare-
cido, claro que o dele foi muito mais importante. Mas 
viemos do mesmo sítio, viemos do nada, saiu-nos tudo 
do corpo. Eu nunca tive ninguém para me ajudar, em-
presários ou algo do género. Só os treinadores. O que 
consegui foi tudo fruto do meu trabalho.» As coincidên-
cias com o antigo internacional português não se fi ca-
ram por aqui. Quando estava no último ano de júnior, 
por exemplo, foi parar a Bordéus. «O Pauleta também 
lá estava e eu fui treinar à experiência. Assinei por três 
épocas, mas, depois, houve uma confusão com o em-
presário que nunca percebi», conta. Acabou por voltar 
aos Açores sem jogar pelos girondinos. Nesta aventura 
teve a companhia de Fábio Pires, um amigo que faleceu 
recentemente num caso semelhante ao de Miki Fehér. 
«Jogámos muito anos juntos. A vida é assim, às vezes 
prega-nos umas partidas», recorda, com pesar.

RESULTADOS: TAÇA DE PORTUGAL | 4ª ELIMINATÓRIA
Pampilhosa 1-3 SC Braga; Moreirense 0-2 Ben-

fi ca; Aguiar da Beira 0-3 Marítimo; Farense 1-1 
(4-5)g.p. Beira-Mar; Nacional 0-3 FC Porto; Mi-
randela 1-2 (a.p.) Gil Vicente; Oliv. Hospital 0-2 
Fabril Barreiro; Tourizense 1-0 (a.p.) Santa Cla-

ra; Arouca 2-1 (a.p.) Rio Ave; UD Oliveirense 1-0 
U. Leiria; Lourinhanense 3-2 Feirense; P. Ferreira 
2-1 Olhanense; Belenenses 3-0 FC Pedras Rubras; 
Académica 1-0 (a.p.) Penalva Castelo; V. Setúbal 
2-2 (3-5)g.p. V. Guimarães.
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1-Sporting B 32 13 10 2 1 26 12
2-Belenenses 29 13 9 2 2 20 11
3-Arouca 25 13 7 4 2 21 10
4-UD Oliveirense 23 13 6 5 2 19 12
5-Benfi ca B 22 13 6 4 3 28 18
6-Marítimo B 21 13 7 0 6 15 9
7-Desp. Aves 20 13 5 5 3 12 11
8-Penafi el 20 13 6 2 5 14 14
9-Portimonense 19 13 5 4 4 15 14
10-Tondela 19 13 5 4 4 17 17
11-Leixões 18 13 4 6 3 13 14
12-U. Madeira 17 13 4 5 4 12 14
13-Santa Clara 16 13 4 4 5 13 15
14-Atlético CP 15 13 5 0 8 14 21
15-V. Guimarães B 14 13 3 5 5 9 10
16-Trofense 14 13 3 5 5 11 16
17-Naval 13 13 3 4 6 15 20
18-Sp. Covilhã 12 13 2 6 5 9 13
19-FC Porto B 12 13 2 6 5 9 15
20-Feirense 11 13 3 2 8 12 20
21-SC Braga B 9 13 1 6 6 14 20
22-Freamunde 6 13 1 3 9 8 20

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS
SEGUNDA LIGA

UD Oliveirense 1-2 Benfi ca B
Penafi el 0-1 U. Madeira

Sporting B 2-2 Naval
Sp. Covilhã 2-3 SC Braga B
Marítimo B 0-1 Santa Clara

Arouca 0-0 FC Porto B
Trofense 2-0 Freamunde
Atlético CP 2-1 Feirense

Leixões 0-0 Tondela
Portimonense 1-0 Desp. Aves

V. Guimarães B 0-0 Belenenses

RESULTADO
Benfi ca B 22/11 Sp. Covilhã
Feirense 24/11 Marítimo B

Tondela 24/11 Penafi el
Santa Clara 24/11 Arouca
FC Porto B 24/11 Trofense

SC Braga B 24/11 Atlético CP
Belenenses 24/11 Sporting B

Naval 25/11 Portimonense
Desp. Aves 25/11 Leixões

Freamunde 25/11 V. Guimarães B
U. Madeira 25/11 UD Oliveirense

PRÓXIMA JORNADA

MAJOR LEAGUE SOCCER (USA)
Final (East) 1ª Mão 2ª Mão
Houston Dynamo - DC United 3-1    1-1 
Final (West) 1ª Mão 2ª Mão
LA Galaxy - Seattle Sounders 3-0    1-2
Final
LA Galaxy VS Houston Dynamo    01/12/2012 - 21h30

LIGA BBVA (ESPANHA)

1-Barcelona 34 12 11 1 0 39 15
2-At. Madrid 31 12 10 1 1 25 11
3-Real Madrid 26 12 8 2 2 32 9
4-Levante 20 12 6 2 4 15 16
5-Málaga 19 12 5 4 3 15 9
6-Real Betis 19 12 6 1 5 19 22
7-Sevilla 18 12 5 3 4 18 14
8-Valencia 18 12 5 3 4 16 14
9-Getafe 16 12 5 1 6 14 19
10-Rayo Vallecano 16 11 5 1 5 16 25

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

1-Man. City 28 12 8 4 0 25 10
2-Man. United 27 12 9 0 3 29 17
3-Chelsea 24 12 7 3 2 24 13
4-West Bromwich 23 12 7 2 3 19 13
5-Everton 20 12 5 5 2 22 16
6-Arsenal 19 12 5 4 3 23 13
7-West Ham 18 11 5 3 3 14 11
8-Tottenham 17 12 5 2 5 20 21
9-Fulham 16 12 4 4 4 25 22
10-Swansea City 16 12 4 4 4 18 16

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS

1-Lyon 25 12 7 4 1 23 11
2-Bordeaux 24 13 6 6 1 18 10
3-Paris SG 23 13 6 5 2 19 10
4-Marseille 23 12 7 2 3 16 11
5-Saint-Étienne 22 13 6 4 3 23 10
6-Valenciennes 22 13 6 4 3 27 15
7-Rennes 22 13 7 1 5 18 16
8-Lille 20 13 5 5 3 16 14
9-Toulouse 19 13 5 4 4 20 16
10-Lorient 18 13 4 6 3 21 25

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS

1-Juventus 32 13 10 2 1 29 9
2-Internazionale 28 13 9 1 3 26 15
3-Napoli 27 13 8 3 2 22 11
4-Fiorentina 27 13 8 3 2 23 10
5-Lazio 23 13 7 2 4 19 17
6-Catania 19 13 5 4 4 17 17
7-Atalanta 18 13 6 2 5 14 19
8-Parma 17 13 4 5 4 16 18
9-Roma 17 12 5 2 5 28 23
10-Udinese 16 13 3 7 3 18 20

SÉRIE A (ITÁLIA)

LIGUE 1 (FRANÇA)

F1: LEWIS HAMILTON VENCE GP DOS ESTADOS-UNIDOS 
MAS, O “SUSPENSO” FICA PARA A FINAL NO BRASIL

Hélder Dias

O “suspenso” vai-nos levar até ao Brasil depois 
de Lewis Hamilton, McLaren+Mercedes, ter 

vencido e convencido este domingo, em Austin, o 
GP dos Estados-Unidos, na estreia do circuito te-
xano no calendário da Fórmula 1.
Um circuito verdadeiramente impecável, moderno 

com umas características todas elas a mais fi na per-
feição e aonde mais uma vez Hermann Tillke, este 
arquiteto alemão, soube se impor a rigor pelas mag-
nifi cas curvas e linhas de conceção de ultrapassagens 
que desenhou . 
Sebastian Vettel chegou a liderar boa parte da corri-

da mas foi superado pelo inglês da McLaren na par-
te fi nal da prova e terminou com a segunda posição, 
logo à frente de Fernando Alonso, o seu rival na luta  

pelo título Mundial de 2012, que será decidido dentro 
de sete dias, em Interlagos. 
O resultado, porém, deixa o alemão da Red Bull em 

melhor posição para garantir o seu tricampeonato 
mundial em São Paulo. Depois desta prova aqui nos 
Estados Unidos Vettel abre com 13 pontos a vanta-
gem sobre Fernando Alonso o que nos convida a fa-
zer contas e o resultado é bem simples. Caso Alonso 
vença no Brasil, o atual bicampeão precisará chegar 
em quarto.
Mas a primeira conquista para a Red Bull já esta ad-

quirida pois a equipa venceu o campeonato de cons-
trutores de 2012, uma boa recompensa para Adrian 
Newey o diretor técnico da equipa australiana. Para 
além deste facto conseguido no seio da Red Bull, 
a Renault Sport F1, atual fornecedores de motores 
RS27 para a equipa, vem de arrecadar o se 11 titulo 
mundial, um terceiro consecutivo e isto depois de 35 
anos a oferecer motores para a modalidade.
UM BRAVO a RENAULT.

A quarta posição fi cou com Felipe Massa, em cor-
rida de recuperação. O brasileiro  largou em 11º, de-
pois de a Ferrari ter provocado uma punição por troca 
da caixa de velocidades  para  poder benefi ciar Alon-
so na posição de largada. Massa protagonizou ultra-
passagens sobre Schumacher, Hulkenberg, Di Resta, 
Räikkönen e Button. Estes dois últimos terminaram 
com a quinta e sexta posições, respectivamente. 
Romain Grosjean foi discreto ao longo da prova, 

concluindo com a sétima colocação, à frente de Nico 
Hulkenberg, Pastor Maldonado e Bruno Senna, que 
completaram o top-10. O brasileiro da Williams foi 
combativo ao longo da prova americana, e chegou a 
ser o oitavo na parte fi nal, mas acabou por ser  ultra-

passado por Maldonado nos momentos fi nais. 
No fi nal da corrida, felicíssimo, Lewis Hamilton que 

verdadeiramente dominou, gerou e conseguiu com 
uma lindíssima ultrapassagem “arriscada digamos”, 
comentou-nos: “Conseguir bater a Red Bull e o Se-
bastian é defi nitivamente um difícil desafi o, mas nós 
conseguimos”, disse Hamilton, tendo quase tocado o 
monolugar de Vettel na zona de ultrapassagem. “Foi 
um ótimo fi m-de-semana para nós. Era muito difícil 
ultrapassá-lo porque os meus pneus foram embora 
e tínhamos parado duas voltas antes de Sebastian , 
então ele conseguiu sair à frente de mim.” E prosse-
guindo ‘’ “O tráfego normalmente atrapalha-me, mas 
eu fi quei feliz porque tudo isto funcionou ao meu fa-
vor hoje”, continuou o campeão de 2008, que agora 
está à frente de Webber em quarto no campeonato. 
“É um grande sentimento vencer pela primeira vez 
na volta aos Estados Unidos.” 
Quanto a vitória é a primeira de Hamilton desde 

Monza, tendo abandonado  enquanto 
liderava em Cingapura e Abu Dhabi. 
O feito marca a sua segunda vitória 
consecutiva nos EUA, já que o inglês 
também venceu o último GP dos Es-
tados Unidos – realizado em Indianá-
polis em 2007. 
Vettel e o seu engenheiro Chris-

tian Horner não estavam contentes 
no fi nal da corrida e culpabilizavam 
Narain Karthikayan da HRT pelo 
sucedido: Parecia que eu tinha tudo 
sob controle, mas o tráfego é um pro-
blema aqui e realmente não deu certo 
ao meu favor”, explicou Vettel. “Eu 
basicamente enviei um convite de ul-

trapassagem para Lewis, tendo passado Karthikeyan. 
Lewis estava perto o sufi ciente para usar a asa tra-
seira e não importava que lado eu escolhesse (para 
defender)”, continuou Vettel, com Hamilton tendo 
escolhido o lado direito e escapado de um toque na 
Red Bull por centímetros. “Fiquei triste por perder a 
liderança, mas fi zemos tudo o que podíamos.” disse 
o jovem prodígio e atual líder do Mundial de Pilotos. 
Quanto a Fernando Alonso começou por elogiar a 

Ferrari pela maneira verdadeiramente desportiva que 
usaram durante o fi m-de-semana, pela troca concedi-
da de Filipe Massa (o qual foi penalizado ) da caixa 
de velocidades e disse: Filipe Massa esteve fantásti-
co... quero felicitar-lho!... e falando do Mundial de 
Pilotos disse: hoje foi a vez Webber ter tido asar ,na 
próxima vez poderá acontecer a Vettel, vamos a ver, 
fi camos a espera pela ultima corrida no Brasil. Uma 
nota muito especial... Alain Prost “o professor” diz 
“que tudo poderá vir a acontecer e que os TREZE  
pontos de vantagem de Vettel podem vir a ser uma  
ma surpresa”. A verdade, quanto a nós, é que uma 

corrida só se ganha quando a bandeirada fi nal é agi-
tada, até la vamos fi car a espera para ver qual será o 
primeira a recebe-la. 
Caro leitor, QUE O MELHOR GANHE...
RESULTADOS FINAIS do GP dos E-U:
1-Lewis Hamilton (ING/McLaren); 2-Sebastian Vet-

tel (ALE/Red Bull); 3-Fernando Alonso (ESP/Ferrari); 
4-Felipe Massa (BRA/Ferrari); 5-Jenson Button (ING/
McLaren); 6-Kimi Raikkonen (FIN/Lotus); 7-Romain 
Grosjean (FRA/Lotus); 8-Nico Hulkenberg (ALE/
Force India); 9-Pastor Maldonado (VEN/Williams); 
10-Bruno Senna (BRA/Williams), 1
Próxima etapa, a fi nal do campeonato do mundo 

já no domingo em interlagos no Brasil.



A VOZ DE PORTUGAL  |  21 DE NOVEMBRO DE 2012  |  P. 24


